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Περίληψη 

Ερέθισµα για την επιλογή του συγκεκριµένου θέµατος αποτέλεσε η διαπίστωση της µη 

ικανοποιητικής προσέλευσης του κοινού στο Βυζαντινό µουσείο της πόλης της Καστοριάς, 

αν και φαινοµενικά έχει ένα πολύ σηµαντικό πλεονέκτηµα στην αγορά, καθώς αποτελεί µια 

από τις σηµαντικότερες πολιτισµικές µονάδες στην Ελλάδα, εξαιτίας της µοναδικότητας 

των εκθεµάτων της. Με βάση την παραπάνω διαπίστωση θα ερευνήσουµε σε βάθος τις 

αιτίες που οδηγούν το µουσείο σε αυτήν την κατάσταση, που κατά τη γνώµη µου είναι 

κυρίως επικοινωνιακές, καθώς λείπει µια συστηµατική προσπάθεια προσέλκυσης του 

κοινού, και αυτό εξαιτίας της παντελής έλλειψης, άρα και χρήσης, τεχνολογικών µέσων.  

Στόχος της παρούσας εργασίας είναι να µελετήσει τις νέες τεχνολογίες που εντάχθηκαν 

στις εκθέσεις των µουσείων, τόσο σε Αµερική και Ευρώπη, όσο και στην Ελλάδα, µε 

συγκεκριµένα παραδείγµατα. Επίσης, θα επικεντρωθεί στην επικοινωνιακή δράση του 

Βυζαντινού Μουσείου Καστοριάς και θα εντοπίσει τα κενά της σε σχέση µε τις ανάγκες και 

τις ιδιαιτερότητες της τοπικής κοινωνίας, αλλά και γενικότερα τις αιτίες που οδηγούν στην 

απουσία του κοινού από το µουσείο.  

Για να πραγµατοποιηθεί αυτό, προβήκαµε σε έρευνα του κοινού,  των προτιµήσεων και 

των απόψεών του για το Βυζαντινό µουσείο Καστοριάς. Επίσης, χαράξουµε µία πρότυπη 

επικοινωνιακή στρατηγική µε την ανάπτυξη συγκεκριµένων επικοινωνιακών δράσεων 

βασισµένων στις ιδιαιτερότητες της πολιτισµικής µονάδας αλλά και των αναγκών του 

κοινού. Τέλος, διατυπώνονται τα συµπεράσµατα στα οποία κατέληξε η έρευνα, καθώς και 

ορισµένες σκέψεις που ενδεχοµένως, θα βοηθήσουν. 

 

Λέξεις κλειδιά:  µουσεία, Βυζαντινό µουσείο Καστοριάς, νέες τεχνολογίες, σταθµός 

πληροφόρησης, φορητός ακουστικός οδηγός, φορητός υπολογιστής 

ξενάγησης (pda), προσοµοιωτής, διαδραστικό τραπέζι, εικονική 

πραγµατικότητα, επαυξηµένη πραγµατικότητα, επικοινωνιακή δράση, 

έρευνα κοινού, µέθοδος S.W.O.T.  
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Abstract 

Stimulus for the choice of this topic was the finding of unsatisfactory public attendance 

at the Byzantine Museum of Kastoria city, although apparently has a very important 

advantage in the market as one of the most important cultural facilities in Greece, because 

of the uniqueness of exhibits. Based on this finding we will explore in depth the causes that 

led the museum in this situation, which in my opinion is mainly communicative, as a 

systematic effort to attract the public is missing, because of the utter absence, and therefore 

use, of technological instruments. 

The aim of this paper is to study new technologies which have enrolled into museum 

exhibitions, both in America and Europe, and in Greece as well, using  specific examples. 

Also, the paper will try to focus on the communicative action of the Byzantine Museum of 

Kastoria and to identify gaps in relation to the needs and the specific features of the local 

community, and in general the causes that lead to the absence of the public from the 

museum. 

To accomplish this, we preceded a survey of public preferences and attitudes of the 

Byzantine Museum of Kastoria. Also, we engrave a patterned communication strategy with 

the development of specific communication actions based on specific features of the 

cultural unit and the needs of the public. Closing, are listed the conclusions reached by the 

investigation, and some thoughts that possibly will help. 

 

Keywords: museums, Byzantine Museum of Kastoria, new technologies, information 

station (infokiosks), portable audio guide, personal digital assistant (pda), 

simulator, interactive table, virtual reality, augmented reality, 

communicative action, public research, SWOT method 
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Πρόλογος 

Μέσα από την παρούσα εργασία θα γίνει µια προσπάθεια µελέτης των νέων τεχνολογικών 

µέσων που έχουν ενταχθεί στις εκθέσεις των ευρωπαϊκών, αλλά και δειλά δειλά των όλο και 

περισσότερων ελληνικών µουσείων, καθώς και µία προσπάθεια για µία συνολικότερη 

διερεύνηση της λειτουργίας του Βυζαντινού µουσείου στην περιοχή της Καστοριάς, µε βάση τα 

αρχεία του, την έρευνα κοινού, τις δηµοσιεύσεις στον τοπικό τύπο, το διαδίκτυο και τις 

συνεντεύξεις µε το προσωπικό και µε τους υπευθύνους του. 

Η µελέτη χωρίζεται σε δύο µέρη. Τα τέσσερα πρώτα κεφάλαια αποτελούν το πρώτο και 

θεωρητικό µέρος, ενώ τα επόµενα τέσσερα το ερευνητικό µέρος της εργασίας. 

 Πιο συγκεκριµένα, στο πρώτο κεφάλαιο θα µιλήσουµε γενικά για τη γέννηση του µουσείου 

και την ερµηνευτική εξέλιξη του όρου, τον ορισµό του σύγχρονου µουσείου, τα είδη των 

µουσείων, τις αδυναµίες και τις ελλείψεις τους, αλλά και τους τρόπους επίλυσής τους. Επίσης, 

θα αναφερθούµε στην Ελληνική πορεία των µουσείων και στην κοινωνική τους διάσταση. 

Στο δεύτερο κεφάλαιο θα συγκεκριµενοποιηθούµε στο Βυζαντινό µουσείο Καστοριάς, θα 

αναφέρουµε την ιστορική εξέλιξή του, θα µιλήσουµε για τον τρόπο που διοικείται, την 

επικοινωνιακή του δράση και στο τέλος θα κάνουµε µια εκτίµηση αυτής της δράσης του. 

Στο τρίτο κεφάλαιο γίνεται προσπάθεια να µελετηθούν όλα τα νέα τεχνολογικά µέσα που 

χρησιµοποιεί το σύγχρονο µουσείο, αρχικά για την εσωτερική του οργάνωση, όπως την 

καταγραφή, τεκµηρίωση και ψηφιοποίηση των αντικειµένων, τη σωστή διαχείριση των 

συλλογών, τη µελέτη, την ασφάλεια, τη συντήρηση και διατήρησή τους, την παρουσίαση και 

την ανάδειξη των πολιτιστικών αγαθών. Στη συνέχεια, το µουσείο χρησιµοποίησε τις νέες 

τεχνολογίες στην προσπάθειά του να προσελκύσει επισκέπτες και να διευρύνει το κοινό του, 

δίνοντάς του τη δυνατότητα πρόσβασης στο µουσειακό υλικό µε σύγχρονους, τεχνολογικά, 

τρόπους, όπως χρήση βίντεο, σταθµών πληροφόρησης, φορητών ακουστικών οδηγών, φορητών 

υπολογιστών ξενάγησης (pda), προσοµοιωτών, διαδραστικών τραπεζιών, εικονικής πραγµα-

τικότητας, επαυξηµένης πραγµατικότητας και πολλών άλλων τεχνολογικών µέσων. Στο τέλος 

του κεφαλαίου γίνεται µια αναφορά στις δυνατότητες αλλά και τους περιορισµούς της χρήσης 

των νέων τεχνολογιών στα µουσεία, καθώς και στην κατάσταση που επικρατεί στην Ελλάδα µε 

βάση τη χρήση τους. 

Στο τέταρτο κεφάλαιο υπάρχει εκτενέστερη αναφορά σε εφαρµογές των νέων τεχνολογιών 

που χρησιµοποιούνται σε µουσεία της Αµερικής, της Ευρώπης, αλλά και της Ελλάδας, όπως 

για παράδειγµα η χρήση του Nintendo ή εφαρµογών σε iPhone για την ξενάγηση στο µουσείο 

του Λούβρου, η εικονική έκθεση στο µουσείο ΜοΜΑ, αλλά και η εφαρµογή Streetmuseum στο 
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Λονδίνο, που επικαλύπτει τη σύγχρονη εικόνα µε µία αντίστοιχη από τη δεκαετία του ΄60, και 

αυτά µε τη χρήση της επαυξηµένης πραγµατικότητας, αλλά και η εικονική περιήγηση στο 

µουσείο Ακρόπολης.   

Στο δεύτερο και ερευνητικό µέρος της εργασίας, και στο πέµπτο κεφάλαιο θα προσδιορί-

σουµε µε βάση τις βιβλιογραφικές αναφορές το κοινό του µουσείου. Θα παρουσιάσουµε την 

έρευνα κοινού που κάναµε για το τοπικό µουσείο, τις προτιµήσεις του κοινού, την άποψή του 

για τη λειτουργία αλλά και τα τεχνολογικά µέσα που χρησιµοποιεί και την επικοινωνιακή του 

στρατηγική. Το κοινό λοιπόν θα χωριστεί σε κατηγορίες µε βάση το φύλλο και την ηλικία του 

και θα αναζητήσουµε την συχνότητα µε την οποία επισκέπτεται µουσεία, ποιοι είναι οι λόγοι 

για τους οποίους τα επισκέπτεται ή όχι, ποια είδη προτιµά, καθώς και την γνώµη που έχει για το 

Βυζαντινό µουσείο Καστοριάς, την ανάδειξή του µέσω της τεχνολογίας, την γενικότερη 

λειτουργία και δραστηριοποίησή του στα πολιτισµικά δρώµενα του νοµού, αλλά και αν 

ανταποκρίνεται στις προσδοκίες και τις προτιµήσεις του.  

Στο έκτο κεφάλαιο της εργασίας θα γίνει η ανάλυση της παρούσας κατάστασης της 

πολιτιστικής µονάδας µε τη µέθοδο που απαντά στη βιβλιογραφία ως µέθοδος S.W.O.T.. Με 

αυτόν τον τρόπο θα ερευνήσουµε καλύτερα τα επιµέρους θέµατα που αφορούν το τοπικό 

µουσείο ως ζωντανή πολιτιστική µονάδα, τις δυνατότητες και τους περιορισµούς που έχει µέσα 

από την λειτουργία της, άλλα και τις ευκαιρίες και τους κινδύνους που προκύπτουν από το 

περιβάλλον στο οποίο δραστηριοποιείται. 

Στο έβδοµο κεφάλαιο θα αναλύσουµε την επικοινωνιακή πολιτική του µουσείου και θα 

προτείνουµε τις επικοινωνιακές πρακτικές και τις προωθητικές ενέργειες που µπορεί να 

αναλάβει, ώστε να βελτιώσει την επικοινωνιακή του κατάσταση και να επιφέρει τα καλύτερα 

δυνατά αποτελέσµατα για αύξηση της προσέλευσης του κοινού.   

Τέλος, στο όγδοο κεφάλαιο θα εκθέσουµε τα συµπεράσµατά µας όσον αφορά τους στόχους 

της εργασίας, ενώ η εργασία θα ολοκληρωθεί µε τη βιβλιογραφία και την παράθεση του 

παραρτήµατος. 

Η έρευνα του κοινού πραγµατοποιήθηκε στο Βυζαντινό µουσείο Καστοριάς από τις 10 

Νοεµβρίου µέχρι τις 30 ∆εκεµβρίου 2012 µε ερωτηµατολόγιο που περιλάµβανε ερωτήσεις 

κλειστού τύπου γύρω από τρείς βασικούς άξονες, δηλαδή τη σχέση του κοινού µε τα µουσεία, 

την άποψή του για το Βυζαντινό µουσείο Καστοριάς και τη γνώµη του για την επικοινωνιακή 

του πολιτική. Το δείγµα του πληθυσµού που συµµετείχε στην έρευνα ήταν τυχαίο και 

βασίστηκε στο κοινό που επισκέφθηκε το µουσείο το χρονικό διάστηµα που διεξήχθη η έρευνα.  

Η ανάλυση των αποτελεσµάτων της έρευνας έγινε µε την χρήση του στατιστικού προγράµ-

µατος Microsoft Excel. 
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Εισαγωγή 

Τα µουσεία είναι απαραίτητα για µία ακµάζουσα και πολιτισµένη κοινωνία. Φιλοξενούν 

εκατοµµύρια θαυµαστά αντικείµενα σχετιζόµενα µε το παρελθόν και το παρόν µας, µε τις 

παγκόσµιες διασυνδέσεις και τις τοπικές κοινότητές µας, όπως επίσης και µε τις επιστήµες, τη 

φυσική ιστορία και τις τέχνες. 

Η διατήρηση συλλογών αποτελούσε ανέκαθεν µέρος του παραδοσιακού πεδίου του 

µουσείου. Με την εµφάνιση των υπολογιστών στις αρχές του 20ου αιώνα, όµως, η κατάσταση 

έχει αρχίσει να διαφοροποιείται καθώς η κοινωνία µας κινείται µέσα στον ηλεκτρονικό κόσµο 

µε συνεχώς ταχύτερο βήµα.  

Για περισσότερα από 150 χρόνια τα αντικείµενα και το τυπωµένο κείµενο, µε τη µορφή του 

υποµνηµατισµού (λεζάντες), των καταλόγων και αργότερα των πινακίδων, αποτελούσαν το 

κυρίαρχο µέσο που διέθεταν τα µουσεία στις ερµηνευτικές τους προτάσεις. Πιο πρόσφατα, το 

κείµενο άρχισε να συµπληρώνεται µε φωτογραφίες, οπτικοακουστικό υλικό και αντικείµενα όχι 

µόνο προς θαυµασµό πλέον, αλλά διαθέσιµα για τον επισκέπτη να ακουµπήσει, να περιερ-

γασθεί, να χρησιµοποιήσει. Πλέον τα µουσεία διαθέτουν ολοένα και µεγαλύτερο ποσοστό από 

ψηφιακές πληροφορίες. Αυτό γίνεται συχνά για εσωτερικές λειτουργίες όπως η καταλογο-

γράφηση, η επιµέλεια, η διατήρηση και η αποκατάσταση. Όµως, είναι σύνηθες για τα µεγάλα 

µουσεία, κυρίως στο εξωτερικό και σε µικρότερη έκταση στη χώρα µας, να έχουν στην κατοχή 

τους δεκάδες ή εκατοντάδες χιλιάδων από ψηφιακές εικόνες έργων τέχνης. Την πραγµατική 

επανάσταση στον τρόπο µε τον οποίο τα µουσεία διαχειρίζονται και παρουσιάζουν τις 

συλλογές τους έχουν φέρει τα ηλεκτρονικά πολυµέσα, όπως δηλώνει και ο όρος, ο συνδυασµός 

κειµένων, φωτογραφιών, γραφικών, κινούµενης εικόνας, ήχου µέσα σε ηλεκτρονικά αρχεία µε 

µεγάλες αποθηκευτικές δυνατότητες. Νέες µορφές πολυµεσικού περιεχοµένου, όπως τα 

τρισδιάστατα µοντέλα και οι εικονικοί χώροι, έχουν τεράστιες δυνατότητες για να ενισχύσουν 

τον τρόπο µε τον οποίο αλληλεπιδρούν οι άνθρωποι µε τις συλλογές των µουσείων. 

Ωστόσο, πολλά µουσεία έχουν αρχίσει να φιλοξενούν και ψηφιακές εκθέσεις, µε τη χρήση 

των πιο προηγµένων τεχνολογιών. Οι πληροφορίες σχετικά µε την παγκόσµια πολιτιστική 

κληρονοµιά γίνονται ευρέως διαθέσιµες για ακαδηµαϊκή και όχι µόνο χρήση. Η ανταπόκριση 

του κοινού είναι εντυπωσιακή. Ορισµένα µουσεία απαριθµούν περισσότερες επισκέψεις στον 

Κυβερνοχώρο παρά στον φυσικό χώρο, µε το κοινό των ψηφιακών µουσείων να υπολογίζεται 

σε περισσότερο από 1 δισεκατοµµύριο παγκοσµίως. [36] 
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Κεφάλαιο 1ο Μουσείο: η ανάδειξη της πολιτιστικής µας 

κληρονοµιάς   
 

1.1. Εισαγωγή  
 

Το µουσείο, εκτός του ότι είναι ένας χώρος πολυδύναµος και πολυδιάστατος, εξαρτά απόλυτα 

την ύπαρξη και την αποτελεσµατικότητά του, από την αµφίδροµη και διαλεκτική σχέση που 

γεννιέται ανάµεσα σε αυτό και τους επισκέπτες του, για τους οποίους και για χάρη στους οποίους 

υπάρχει ως ζωντανός πολιτιστικός οργανισµός. 

Προτού όµως προχωρήσουµε στην παράθεση του τρέχοντος ορισµού για τα µουσεία και την 

παρουσίαση της σύγχρονης φιλοσοφίας τους, κρίνουµε απαραίτητο να σας υπενθυµίσουµε πόσο 

πολύ απέχουν τα σηµερινά µουσεία από την εικόνα που είχαν για αυτά οι προγονοί µας σε 

διάφορες ιστορικές περιόδους. Ο ασφαλέστερος τρόπος για να επιτύχουµε τον σκοπό µας δεν είναι 

άλλος από το να παρουσιάσουµε εξαρχής τις σηµαντικότερες ερµηνείες που δόθηκαν στον όρο 

µουσείο από την εποχή που πρωτοεµφανίστηκε µέχρι σήµερα. Ουσιαστικά, θα παρουσιάσουµε 

την εξελικτική πορεία του µουσείου διαχρονικά, µε σκοπό να υπογραµµίσουµε όλα τα στάδια 

µετασχηµατισµού του, που ακολουθούν τις εκάστοτε πολιτικοκοινωνικές αλλαγές. 

 

1.2. Η γέννηση του µουσείου και η ερµηνευτική εξέλιξη του όρου  

Τα πρώτα µουσεία του κόσµου, τα µουσεία της Αρχαιότητας, απέχουν πολύ από την εικόνα 

που ίσως οι περισσότεροι έχουµε σήµερα σχηµατίσει για αυτά. Ήταν λιγότερο µουσεία µε τη 

σύγχρονη έννοια και περισσότερο φιλοσοφικές σχολές και ερευνητικά ινστιτούτα µε αξιόλογο 

εγκυκλοπαιδικό και γνωσιολογικό έργο. Τον ορισµό του σύγχρονου µουσείου φαίνεται ότι 

προσέγγιζαν ακριβέστερα οι εκθέσεις διάφορων συλλογών στους ναούς, στους θησαυρούς και, 

µετά τον 5ο αι. π.Χ., και στις πινακοθήκες του αρχαίου ελληνικού κόσµου. 

∆εν είναι καθόλου τυχαίο το γεγονός ότι η λέξη µουσείο ειπώθηκε για πρώτη φορά από µια 

κοινωνία βαθιά θρησκευόµενη και πνευµατικά ανήσυχη, όπως ήταν η αρχαία Ελλάδα. Πράγµατι, 

ο όρος χρησιµοποιήθηκε για πρώτη φορά κατά τους προελληνικούς χρόνους, για να δηλώσει το 

τέµενος που ήταν αφιερωµένο στη λατρεία των εννέα Μουσών, τις χαριτωµένες αυτές θεότητες, 

κόρες του ∆ία και της Μνηµοσύνης, προστάτιδες της ιστορίας, της µουσικής, της επικής και της 

λυρικής ποίησης, της τραγωδίας, της κωµωδίας, του χορού, της ρητορικής, της µιµικής και της 

αστρονοµίας. Με την έννοια αυτή, τα συγκεκριµένα ιερά λειτουργούσαν παράλληλα και ως 

κέντρα για την πραγµατοποίηση ποικίλων πνευµατικών εκδηλώσεων. Η ονοµασία µουσείο 

αποδιδόταν ακόµη και σε τεµένη που ανεγείρονταν στη µνήµη κάποιων σηµαντικών ποιητών στον 
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τόπο καταγωγής τους. Ένα τέτοιο µουσείο ήταν και αυτό στη Σµύρνη προς τιµήν του Οµήρου 

(8ος αι. π.Χ.). Όπως, λοιπόν, προκύπτει από αρχαιολογικές έρευνες και φιλολογικές µελέτες, 

µουσεία υπήρχαν ήδη από τους προελληνικούς χρόνους (1125-800 π.Χ.). 

Σήµερα δεν υπάρχει αµφιβολία ότι τα ιερά αυτά µεταµορφώθηκαν σταδιακά σε επιστηµονικά 

και διδακτικά κέντρα, στους χώρους των οποίων διεξάγονταν ερευνητικές µελέτες, συζητήσεις και 

φιλολογικοί διαγωνισµοί. Με αυτή την ιδιότητα, στη διάρκεια του 4ου αι. π.Χ. ο όρος µουσείο 

συνδέθηκε µε το Λύκειο του Αριστοτέλη τη σχολή, δηλαδή, που ίδρυσε στην Αθήνα µετά το 335 

π.Χ. ο Σταγειρίτης φιλόσοφος (384-322 π.Χ.). Στον χώρο της σχολής, που στέγαζε και µια 

συστηµατικά ταξινοµηµένη συλλογή βιολογικών δειγµάτων, ο Αριστοτέλης θεµελίωσε ένα νέο 

τρόπο έρευνας, που στηριζόταν όχι στον διάλογο και στην επαγωγή του Πλάτωνα, αλλά στην 

επιστηµονική παρατήρηση και στον συλλογισµό. 

Στους ελληνιστικούς χρόνους ο όρος διευρύνθηκε για να συµπεριλάβει την έννοια του 

ερευνητικού ινστιτούτου. Τέτοιο ήταν και το περίφηµο µουσείο της Αλεξάνδρειας, που η ίδρυσή 

του γύρω στο 290 π.Χ. οφείλεται στον Πτολεµαίο Α΄, ο οποίος αποφάσισε να συµπεριλάβει στα 

πολεοδοµικά σχέδια για τη νέα πόλη της Αλεξάνδρειας ένα τέτοιο οικοδόµηµα, αµέσως µόλις 

πληροφορήθηκε την ύπαρξη µουσείου στον χώρο του Λυκείου της Αθήνας. Το µουσείο της 

Αλεξάνδρειας, όµως, δεν ήταν µόνο ένας ναός, το απέραντο οικοδοµικό συγκρότηµά του 

περιλαµβάνει τη µεγαλύτερη βιβλιοθήκη χειρογράφων του αρχαίου κόσµου, αίθουσες διαλέξεων, 

εργαστήρια για επιστηµονικές µελέτες, ζωολογικούς και βοτανολογικούς κήπους, καθώς και 

διαµερίσµατα για τη διαµονή υποτρόφων επιστηµόνων, ενώ ανέπτυξε αξιόλογη δράση στον τοµέα 

τόσο της επιστηµονικής έρευνας όσο και της αρχαίας ελληνικής γραµµατείας.  

Στη ρωµαϊκή περίοδο της ιστορίας, µέσα 2ου αιώνα π.Χ. µε µέσα 4ου αιώνα µ.Χ., ο λατινικός 

όρος museum για την ρωµαϊκή κοινωνία δήλωνε κυρίως τον χώρο όπου διεξαγόταν πλήθος 

φιλοσοφικών συζητήσεων µε αφορµή την οµορφιά των αναρίθµητων έργων ελληνικής τέχνης 

αλλά και των ειδών πολυτελείας από την εξωτική Ανατολή, που οι Ρωµαίοι στρατηγοί εναπόθεταν 

ως λάφυρα από τις νικηφόρες εκστρατείες τους στους ναούς και τα άλλα δηµόσια κτίρια της 

Αιώνιας Πόλης. Την περίοδο αυτήν, η Ρώµη, «ήταν η ίδια», σύµφωνα µε τον G. Bazin, «ένα 

απέραντο υπαίθριο µουσείο», µε ελεύθερη πρόσβαση κοινού τόσο στα έργα τέχνης των ναών, όσο 

και σε ιδιωτικές συλλογές πανίσχυρων και πλούσιων ρωµαίων, ενώ συντελείται η µετάβαση από 

τις συλλογές ως ιερά αφιερώµατα στις συλλογές ως απόδειξη πνευµατικής καλλιέργειας και 

κοινωνικού κύρους.   

Η περίοδος από τον 4ο µέχρι και τον 14ο αιώνα, αν και έχει πάψει προ πολλού να θεωρείται 

σκοτεινή περίοδος της ευρωπαϊκής ιστορίας, αποτελεί µια εποχή, κατά την οποία η ιστορία των 

ευρωπαϊκών µουσείων προήχθη µε αργούς και σχεδόν ανεπαίσθητους ρυθµούς. Αυτό συνέβη, 
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επειδή αφενός στην περιοχή της ανατολικής Ευρώπης -και συγκεκριµένα στην περιφέρεια που 

είναι γνωστή σήµερα ως Βυζάντιο- τα µουσεία σταδιακά καταργήθηκαν, ως αποτέλεσµα των 

µέτρων που επέβαλε το βυζαντινό κράτος για την καταπολέµηση της ειδωλολατρίας, και 

αφετέρου οι δύσκολες συνθήκες διαβίωσης του πληθυσµού στη δυτική Ευρώπη κατέστησαν τον 

συλλεκτισµό αποκλειστικό προνόµιο των κοσµικών και των εκκλησιαστικών αρχόντων. 

Εντούτοις, και στις δύο γεωγραφικές ζώνες προσφέρονται σε κοινή θέαση κάποιες αξιόλογες 

συλλογές, ενώ ορισµένες πρακτικές που εισάγονται αυτή την περίοδο αναφορικά µε την έκθεση 

των συλλογών θα γίνουν ο κανόνας µερικούς αιώνες αργότερα. 

Ύστερα από µια προσωρινή αλλά µακροχρόνια ύφεση κατά τον Μεσαίωνα, ο συλλεκτισµός 

των ρωµαϊκών χρόνων αναβιώνει, µε διαφορετική βέβαια µορφή, κατά την Αναγέννηση, µέσα 

15ου - µέσα 17ου αιώνα, αρχικά στην Ιταλία και αργότερα σε ολόκληρη την Ευρώπη. Ο όρος 

µουσείο κατά την περίοδο αυτήν συνδέθηκε για πρώτη φορά µε µία συγκεκριµένη συλλογή. 

Επρόκειτο για τη συλλογή αξιοπερίεργων αντικειµένων και έργων τέχνης που ανήκε στον 

Λαυρέντιο τον Μεγαλοπρεπή (1448 - 92) µέλος της φλωρεντινής οικογένειας των Μεδίκων. Με 

την πάροδο των ετών, µουσεία χαρακτηρίζονταν τα studioli των Ιταλών πριγκίπων και, αργότερα, 

τα cabinets of curiosities των Ευρωπαίων ηγεµόνων. Η κατά κόρον κατάρτιση τέτοιων συλλογών, 

που σηµειώθηκε εκείνη την εποχή, σχετιζόταν άµεσα µε την ανακάλυψη των άγνωστων µέχρι τότε 

ηπείρων και αντανακλούσε την ανάπτυξη του πνεύµατος της ατοµικής ιδιοκτησίας στις κοινωνίες 

της αναγεννησιακής Ευρώπης.  

Όλα τα είδη των µουσείων και των µουσειακών συλλογών που είχαν δηµιουργηθεί µέχρι τότε 

ήταν ανοιχτά µόνο σε βασιλιάδες, ευγενείς, πάπες και πλουτοκράτες.  

Ο 18ος αιώνας, ο αιώνας του ∆ιαφωτισµού, αποτελεί το κυριότερο πνευµατικό επίτευγµα µιας 

εποχής που διακρίνεται για την κυριαρχία του λόγου και την προαγωγή των φυσικών επιστηµών. 

Από το 1680 αρχίζει µια περίοδος που διαρκεί περίπου 170 χρόνια και κατέχει ιδιαίτερη θέση στην 

ιστορία των ευρωπαϊκών µουσείων. Κατά τη διάρκειά της σηµειώνεται για πρώτη φορά το 

άνοιγµα των µουσείων προς το ευρύ κοινό και συγκροτούνται τα πρώτα εθνικά µουσεία. Στη 

Βασιλεία της Ελβετίας θα ανοίξει το 1671 το πρώτο πανεπιστηµιακό µουσείο και λίγο αργότερα, 

το 1683, θα ακολουθήσει το Ashmolean στην Οξφόρδη. 

∆εν θα πρέπει, λοιπόν, να µας ξενίζει το γεγονός ότι την εποχή αυτή η λέξη µουσείο δηλώνει 

τρεις έννοιες: πρώτον, µια εγκυκλοπαιδική συλλογή, δηλαδή ένα σύνολο αντικειµένων που έχουν 

ταξινοµηθεί µε τέτοιον τρόπο, ώστε να δίνουν µια αντιπροσωπευτική εικόνα του τότε γνωστού κό-

σµου, δεύτερον, έναν ιδιωτικό χώρο για µελέτη ή για τη φύλαξη τέτοιου είδους συλλογών και, 

τρίτον, τον δηµοσιευµένο κατάλογο όπου περιγράφονται αναλυτικά συλλογές φυσικής ιστορίας, 

εθνολογίας, τέχνης κ.λπ.. Αξίζει να σηµειωθεί ότι οι συλλογές αυτές ανήκαν συνήθως σε ηγεµόνες 
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και βασιλείς, πριν τελικά εθvικoπoιηθoύν µε ειρηνικές ή βίαιες διαδικασίες. Παράλληλα, λόγω της 

οριοθέτησης των κυριότερων ευρωπαϊκών κρατών, το µουσείο προβάλλει ως ο κατάλληλος 

µηχανισµός για τη διαµόρφωση της εθνικής συνείδησης και τη διαφύλαξη της πολιτιστικής 

κληρονοµιάς των ευρωπαϊκών λαών. 

Η µουσειολογική σκηνή της Ευρώπης είχε, ήδη από τα µέσα του 19ου αιώνα, διαµορφώσει τα 

κύρια χαρακτηριστικά της. Ο Β΄ Παγκόσµιος πόλεµος αποτελεί µια ηµεροµηνία ορόσηµο στην 

ιστορία των µουσείων. Μέχρι περίπου την έναρξή του, ο κόσµος των µουσείων ταυτιζόταν µε 

τέσσερις κυρίως χώρες: τη Γαλλία, τη Γερµανία, τη Βρετανία και την Ιταλία. Εντούτοις, η λήξη 

του σηµατοδότησε την αρχή µιας µακροχρόνιας περιόδου που διακρινόταν για την αύξηση στον 

αριθµό και τις κατηγορίες των µουσείων καθώς και για τη βελτίωση της λειτουργίας τους. Η 

πρόοδος αυτή σχετίζεται άµεσα και µε τη σύσταση, το 1946, του ∆ιεθνούς Συµβουλίου των 

Μουσείων καθώς και µε την κυκλοφορία, από την πρώτη δεκαετία του 20ού αιώνα, των πρώτων 

επιστηµονικών περιοδικών του κλάδου, όπως του βρετανικού The Museums Journal (1902) ή του 

γερµανικού Museumskunde (1905). 

Ωστόσο, η σηµαντικότερη αλλαγή που επήλθε στις τάξεις των µουσείων αφορά την αποστολή 

και τη φιλοσοφία τους. Ήδη από τα τέλη του 19ου αιώνα, τα συλλεκτικά ενδιαφέροντα των 

ευρωπαϊκών µουσείων επεκτείνονται, για να συµπεριλάβουν εκτός από αρχαιότητες ή καλές 

τέχνες, όπως συνηθιζόταν µέχρι τότε, και νέους τοµείς, όπως εθνολογικά ή λαογραφικά 

αντικείµενα, βιοµηχανικά εργαλεία ή µηχανές αλλά και ολόκληρους οικισµούς. Επιπλέον, από τα 

µέσα περίπου του 20ού αιώνα γίνεται εµφανής η στροφή του µουσείου στο κοινό του καθώς και η 

ποικιλότροπη ανάµειξή του στη ζωή της κοινότητας, την οποία έχει σκοπό να υπηρετεί, 

εκµεταλλευόµενο την παιδαγωγική και ψυχαγωγική δυνατότητά του για την εθνική αφύπνιση, την 

πνευµατική καλλιέργεια και την κοινωνική εκλέπτυνση των πολιτών του κράτους. 

 

1.3. Ο ορισµός του συγχρόνου µουσείου 

Ο σύγχρονος ορισµός της έννοιας µουσείο έχει απασχολήσει όλους τους επίσηµους 

επαγγελµατικούς οργανισµούς που εκπροσωπούν τα µουσεία και το µουσειακό επάγγελµα. Έτσι, 

από τη δεκαετία του 1970 και µετά, διατυπώθηκαν έγκυροι και σαφείς ορισµοί για τα σύγχρονα 

µουσεία τόσο από εθνικούς µουσειακούς οργανισµούς, όπως από τον Σύνδεσµο των 

Αµερικανικών Μουσείων (American Association of Museums - AAM, έτος ίδρυσης 1906) και τον 

Σύνδεσµο των Μουσείων της Μεγάλης Βρετανίας (The Museums Association, έτος ίδρυσης 

1889), όσο και από το ∆ιεθνές Συµβούλιο των Μουσείων (International Council of Museums - 

ΙCOM), τον µεγαλύτερο σε ισχύ και αριθµό µελών παγκόσµιο µουσειακό σύνδεσµο. 
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Ας δούµε, λοιπόν, πώς εξέλαβε καθένας από αυτούς τους οργανισµούς τον όρο µουσείο. 
 

� Ορισµός του µουσείου από τον Σύνδεσµο των Αµερικανικών Μουσείων, 1970. 

Μουσείο είναι ένας µόνιµος, µη κερδοσκοπικός οργανισµός, µε εκπαιδευτικό ή αισθητικό 

κυρίως σκοπό, που απασχολεί εξειδικευµένους επαγγελµατίες και έχει στην κυριότητά του απτά 

αντικείµενα, τα οποία χρησιµοποιεί, φροντίζει και εκθέτει στο κοινό µε κάποια κανονικότητα. 

 

� Ορισµός του µουσείου από τον Σύνδεσµο των Βρετανικών Μουσείων, 1984. 

Μουσείο είναι ένα ίδρυµα που συλλέγει, τεκµηριώνει και συντηρεί εκθέµατα και ερµηνεύει 

υλικά τεκµήρια και πληροφορίες αναφορικά µε αυτά προς δηµόσιο όφελος. 

 

� Ορισµός του µουσείου από το ∆ιεθνές Συµβούλιο των Μουσείων, ICOM 1987. 

Μουσείο είναι ένα ίδρυµα µόνιµο και µη κερδοσκοπικό, στην υπηρεσία της κοινωνίας και της 

ανάπτυξής της, που είναι ανοικτό στο κοινό και που αποκτά, συντηρεί, µελετά, γνωστοποιεί (ή 

επικοινωνεί) και κυρίως εκθέτει τις υλικές µαρτυρίες του ανθρώπου, και του περιβάλλοντός του, 

µε σκοπό τη µελέτη, την εκπαίδευση (την παιδεία) και την ψυχαγωγία (ή τέρψη). 

 

1.4. Ο χαρακτήρας και η αποστολή του συγχρόνου µουσείου 

Στην παρούσα υποενότητα θα δούµε πιο προσεκτικά µερικά από τα στοιχεία του ορισµού του 

ICOM, προκειµένου να σας διευκολύνουµε να αντιληφθείτε τον χαρακτήρα και την αποστολή των 

σύγχρονων µουσείων. Ας δούµε, λοιπόν, πώς διαµορφώνονται αυτά µέσα από την ανάλυση των 

παρακάτω λέξεων:  

� Μόνιµο ίδρυµα: Ο χαρακτηρισµός του µουσείου ως µόνιµου ιδρύµατος µαρτυρά την 

αναγκαιότητα ύπαρξης ενός µόνιµου χώρου καθώς και ενός σταθερού συστήµατος 

κανονισµών για την οµαλή λειτουργία και τη µακροβιότητα κάθε µουσειακού οργανισµού. 
 

� Μη κερδοσκοπικό: Στον χώρο των µουσείων, καθαρά εµπορικές αξίες, όπως το κέρδος, 

έρχονται σε δεύτερη µοίρα σε σχέση µε άλλες αξίες που προάγονται µέσα από τη δράση 

αυτών των πολιτιστικών οργανισµών. Πράγµατι, στις µέρες µας, η επιστηµονική και, πιο 

πρόσφατα, η εκπαιδευτική και η κοινωνική διάσταση κάθε µουσείου είναι αυτές που κυρίως 

καθορίζουν τον χαρακτήρα και την πολιτική του. Ωστόσο, ο διαφορετικός προσανατολισµός 

των µουσείων συγκριτικά µε τους κερδοσκοπικούς οργανισµούς δεν συνεπάγεται υποχρεωτι-

κά και την πλήρη αποχή τους από την όποια µορφή επιχειρησιακής δράσης. Στην εποχή µας, 

τα µουσεία αναγκάζονται, εξαιτίας των περικοπών των κρατικών επιχορηγήσεων ή των 

εταιρικών χορηγιών, να αναπτύσσουν εµπορική δράση, προκειµένου να αυτοσυντηρούνται. 
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Στο πνεύµα αυτό, διοχετεύουν τα όποια κέρδη από τις επιχειρησιακές τους πρωτοβουλίες σε 

τοµείς της λειτουργίας για τους οποίους δεν βρίσκουν εύκολα χρηµατοδότες, όπως στην 

αγορά νέων αποκτηµάτων, στην επανέκθεση µόνιµων συλλογών, στην οργάνωση εκπαιδευτι-

κών προγραµµάτων κ.λπ.  
 

� Στην υπηρεσία της κοινωνίας: Από νοµικής άποψης, κάθε µουσείο είναι ένα δηµόσιο 

καταπίστευµα (public trust) και το ανθρώπινο δυναµικό του ο διαχειριστής των συλλογών που 

η κοινωνία του εµπιστεύεται. Στις µέρες µας, η αυτονόητη δηµόσια αποστολή των µουσείων 

είναι πολύ πιο σύνθετη από ό,τι στο παρελθόν, καθώς δεν θεωρείται πλέον ταυτόσηµη µόνο 

µε τις πολύτιµες συλλογές, τον άριστο εξοπλισµό ή, τέλος, το εξαιρετικό επιτελείο που 

πιθανότατα πολλά µουσεία έχουν στη διάθεση τους. Όπως προφητικά υποστήριξε το 1988 ο 

Stephen Weil, «ένα µουσείο το οποίο, αντί να υπηρετεί τους συνανθρώπους του, υπηρετεί 

αποκλειστικά τις συλλογές του, είναι ένα µουσείο χωρίς λόγο ύπαρξης». Σήµερα λοιπόν τα 

µουσεία, χωρίς να παραβλέπουν τις συλλογές, που εξαρχής άλλωστε ήταν ο κύριος λόγος της 

ύπαρξης τους, οφείλουν να καλλιεργούν παράλληλα και τον κοινωνικό τους ρόλο.  
 

� Ανοικτό στο κοινό: Η αλήθεια είναι ότι η ελεύθερη πρόσβαση του κοινού στα µουσεία, 

αυτονόητη στις µέρες µας, έγινε πράξη µόλις στον 20ό αιώνα, παρόλο που θεωρητικά είχε 

καθιερωθεί από τα τέλη του 18ου και τις αρχές του 19ου αιώνα. Είναι γνωστό, λόγου χάρη, 

ότι τον 18ο αιώνα στο µουσείο του Λένινγκραντ (Ερµιτάζ) επιτρεπόταν η είσοδος µόνο σε 

επισκέπτες που η ενδυµασία τους ανταποκρινόταν σε συγκεκριµένους κανόνες ή ότι το 

Βρετανικό Μουσείο δεχόταν καθηµερινά µόνο 60 επισκέπτες και µάλιστα µε την προϋπόθεση 

τα εισιτήρια τους να έχουν εκδοθεί από την προηγούµενη µέρα. Σήµερα, σύµφωνα µε το 

άρθρο 2.7 του Κώδικα Επαγγελµατικής ∆εοντολογίας του ∆ιεθνούς Συµβουλίου των 

Μουσείων, «το γενικό κοινό πρέπει να έχει πρόσβαση στις εκθέσεις για έναν λογικό αριθµό 

ωρών και σε τακτικές περιόδους. Το µουσείο πρέπει επίσης να επιτρέπει στο κοινό ορισµένο 

αριθµό συναντήσεων µε το προσωπικό και ελεύθερη πρόσβαση στις πληροφορίες σχετικά µε 

τις συλλογές, υπό την επιφύλαξη των αναγκαίων περιορισµών...». 
 

� Αποκτά, συντηρεί, µελετά, γνωστοποιεί (ή επικοινωνεί) και κυρίως εκθέτει: Τα ρήµατα 

αυτά περιγράφουν τις βασικές λειτουργίες που επιτελεί ένα µουσείο αναφορικά µε τη 

διαχείριση των συλλογών του. Πράγµατι, η προσεκτική συλλογή αντικειµένων, η διάσωση 

και η σωστή συντήρηση αυτών, η εξονυχιστική τους µελέτη και ταξινόµηση, η πολύπλευρη 

ερµηνεία τους, µέσω της ανασύνθεσης των ιδεών ή των ιστοριών που κρύβουν µέσα τους, 

και, τέλος, η έκθεση αυτών µέσα σε θεµατικά σύνολα, διασφαλίζουν την ολοκληρωµένη και 
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ποιοτική επαφή του κοινού µε τις µουσειακές συλλογές. Στις µέρες µας, οι πέντε αυτές 

λειτουργίες των µουσείων θεωρούνται όλες αναγκαίες και στενά αλληλένδετες παρά το 

γεγονός ότι κανένα µουσείο δεν αναπτύσσει εξίσου όλες αυτές τις λειτουργίες.  
 

� Με σκοπό την έρευνα, την εκπαίδευση και την ψυχαγωγία: Μέχρι τα τέλη του 18ου 

αιώνα, η αποστολή των µουσείων ήταν κυρίως, επιστηµονική και εκδηλωνόταν µέσω της 

ταξινόµησης και της µελέτης των συλλογών τους. Με τη σύσταση εθνικών µουσείων στην 

Ευρώπη τον 18ο και τον 19ο αιώνα, η δράση τους γίνεται εκπαιδευτική και παιδαγωγική, 

πράγµα απαραίτητο για την ευνοµία και την πρόοδο των τότε σχηµατιζόµενων ευρωπαϊκών 

κρατών. Η σηµερινή εποχή θέτει άλλες προτεραιότητες στα σύγχρονα µουσεία. Η δυνατότητα 

διεθνούς και γρήγορης ενηµέρωσης όπως και η αύξηση του ελεύθερου χρόνου για τους 

περισσότερους πολίτες του δυτικού κόσµου υποχρεώνουν τα µουσεία να αποκτήσουν έντονη 

κοινωνική και ψυχαγωγική διάσταση, προκειµένου να µην αποξενωθούν από τον κοινωνικό 

τους περίγυρο αλλά και για να επικοινωνούν αποτελεσµατικότερα µαζί του. 

 

1.5. Άλλες κατηγορίες µουσείων 

Είναι αυτονόητο ότι µουσεία δεν είναι µόνο τα ιδρύµατα που φέρουν αυτό το όνοµα. Στην ίδια 

κατηγορία υπάγονται και άλλοι οργανισµοί που, χωρίς να φέρουν τον συγκεκριµένο τίτλο, 

δικαιολογούν τον χαρακτηρισµό τους ως µουσείο. Αυτοί είναι οι ακόλουθοι: 

� Ινστιτούτα συντήρησης και εκθεσιακοί χώροι που πλαισιώνουν βιβλιοθήκες και 

αρχειακά κέντρα, όπως το Μουσείο του Ιστορικού Αρχείου Μακεδονίας στη Θεσσαλονίκη. 

� Αρχαιολογικοί, ιστορικοί και εθνογραφικοί χώροι και µνηµεία, όπως ο αρχαιολογικός 

χώρος της Βεργίνας, το Εθνικό Ιστορικό Μουσείο (κτίριο Παλαιάς Βουλής) στην Αθήνα ή το 

∆ηµοτικό Εθνογραφικό Μουσείο Ιωαννίνων. 

� Βοτανικοί και ζωολογικοί κήποι, ενυδρεία κ.λπ., όπως ο Εθνικός Κήπος Αθηνών, στην 

περιφέρεια του οποίου εδρεύει και ένα µικρό βοτανικό µουσείο, και το Ενυδρείο Ρόδου. 

� Εθνικοί δρυµοί, όπως η περιοχή του απολιθωµένου δάσους της νήσου Λέσβου, ο εθνικός 

δρυµός της περιοχής των Λευκών Ορέων Σαµαριάς στην Κρήτη ή οι λίµνες των Πρεσπών 

στον νοµό Φλωρίνης. 

� Επιστηµονικά κέντρα και πλανητάρια, όπως η Στέγη Επιστηµών και Βιοµηχανίας (La Cite 

des Sciences et de l’ Industrie) στο Παρίσι. 

� Άλλοι οργανισµοί που όµως ανταποκρίνονται στις προδιαγραφές που θέτει ο ορισµός 

των σύγχρονων µουσείων. 
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1.6. Η γέννηση του µουσείου στην Ελλάδα 

Η ιστορία της δηµιουργίας µουσείων στην Ελλάδα µε τη σύγχρονη έννοια ξεκινάει περίπου το 

1800. Η προστασία των αρχαιοτήτων αποτελούσε αντικείµενο προβληµατισµού και συνεχή έγνοια 

για τους υπόδουλους και µετέπειτα εξεγερθέντες Έλληνες, τόσο από λεηλασίες των Τούρκων, όσο 

και από την αρπαγή τους από Ευρωπαίους περιηγητές, όπου η συλλογή αρχαίων ευρηµάτων είχε 

γίνει αυτοσκοπός τους. «Πάρτε ότι µπορείτε, µη χάνετε καµία ευκαιρία να αρπάξετε από την 

Αθήνα και την περιοχή της ότι µπορεί να παρθεί…», προέτρεπε τον 18ο αιώνα τους 

απεσταλµένους του ο Γάλλος κόµης Choiseul Gouggier, και οι παραινέσεις του δεν άργησαν να 

βρουν ένθερµους υποστηρικτές, όπως ο λόρδος Elgin, που έσπευσε να προχωρήσει στη σύληση 

των γλυπτών του Παρθενώνα. Το γεγονός αυτό είναι ιδιαίτερης σηµασίας, αν αναλογιστούµε τη 

δύσκολη θέση στην οποία είχαν περιέλθει, αρχικά εξαιτίας της τουρκικής κατοχής και στη 

συνέχεια λόγω του σκληρού αγώνα για την απόκτηση της ανεξαρτησίας τους. Σε καµία 

περίπτωση, όµως, δεν αδιαφορούσαν για τα προγονικά τους κειµήλια παρά την ύπαρξη και 

µεµονωµένων περιστατικών που µαρτυρούσαν το αντίθετο. 

Την περίοδο αυτή, ο Κοραής και αργότερα η Φιλόµουσος Εταιρεία και η Προσωρινή ∆ιοίκηση 

έβλεπαν την ίδρυση µουσείων ως το απαραίτητο και αποτελεσµατικό µέτρο για τη συλλογή και τη 

διαφύλαξη των αρχαιοτήτων. Επιπρόσθετα, η πνευµατική και ηθική καθοδήγηση των 

επαναστατών, που διψούσαν για πρότυπα, ήταν εξίσου σηµαντική ως αιτία για τη σύσταση 

µουσείων. 

Η περίοδος που σηµατοδοτείται από την εκλογή στα 1827 του Ιωάννη Καποδίστρια ως 

«πρώτου Κυβερνήτη της Ελεύθερης Ελλάδος» και λήγει στα 1900 αποτελεί σηµαντικό κεφάλαιο 

στην ιστορία των ελληνικών µουσείων. Στα χρόνια αυτά, οι προτάσεις για την ίδρυση µουσείων, 

διατυπωµένες ήδη από την προηγούµενη περίοδο, αρχίζουν πλέον να υλοποιούνται. Επιπρόσθετα, 

εκτός από την ίδρυση των πρώτων ελληνικών µουσείων στην Αθήνα και την ελληνική επαρχία, 

την περίοδο αυτή καταρτίζεται και το απαραίτητο θεσµικό πλαίσιο για την προστασία των 

ελληνικών αρχαιοτήτων και την ίδρυση µουσείων. 

Αν ο 19ος αιώνας θεωρείται, στο σύνολό του, η περίοδος της δηµιουργίας των ελληνικών 

µουσείων, τότε ο 20ός αντιπροσωπεύει την περίοδο της επέκτασης και της ανάπτυξής τους. Στο 

πρώτο µισό του 20ού αιώνα σηµειώθηκε εντυπωσιακή αύξηση όχι µόνο στον αριθµό των µουσεί-

ων αλλά και στις κατηγορίες τους. Οι προσπάθειες, ωστόσο, για την καλύτερη οργάνωση και την 

αποτελεσµατική λειτουργία των µουσείων όσο και για την αύξηση της επισκεψιµότητάς τους, 

ορατές ήδη αµέσως µετά τη λήξη του Β΄ Παγκόσµιου πολέµου, επιτείνονται κατά τις τελευταίες 

δεκαετίες του 20ού αιώνα. Εντούτοις, εξακολουθούν να υπάρχουν σηµαντικές ελλείψεις. Έτσι, µια 
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συνεπής και µεγαλόπνοη µουσειακή πολιτική που θα συνδέει τον πολιτισµό µε την εκπαίδευση, 

την εθνική αυτογνωσία, την εξωτερική πολιτική και την οικονοµική ανάπτυξη του τόπου µας 

παραµένει επείγον και σοβαρό ζητούµενο. 

 

1.7. Οι αδυναµίες και οι ελλείψεις 

Ποιος από µας µπορεί να αµφισβητήσει σήµερα το γεγονός ότι η Ελλάδα αποτελεί µια χώρα 

πλούσια σε µνηµεία, αρχαιολογικά ευρήµατα και µουσειακά εκθέµατα; Έχουµε, όµως, ποτέ 

αναρωτηθεί αν ο ανεκτίµητος αυτός πλούτος είναι ικανός να εξασφαλίσει όχι µόνο την ποσοτική 

αλλά και την ποιοτική άνθηση των µουσείων µας; Η αλήθεια είναι ότι παρά την εµφανή και συχνά 

θεαµατική πρόοδο που η ελληνική µουσειακή «εικόνα» παρουσιάζει στις µέρες µας, τα λαµπρά 

παραδείγµατα αποτελούν µάλλον την εξαίρεση παρά τον κανόνα. Κι αυτό συµβαίνει γιατί ακόµη 

και σήµερα, στις αρχές του 21ου αιώνα, τα περισσότερα από τα 420 µουσεία της χώρας µας όπως 

και ο ευρύτερος τοµέας του πολιτισµού παρουσιάζουν σηµαντικές ελλείψεις και αδυναµίες, που 

ακόµη δεν έχουν αντιµετωπιστεί. 

Παρ’ όλο που σε ολόκληρη την επικράτεια της χώρας µας λειτουργούν εκατοντάδες µουσεία, 

στην πλειοψηφία τους αρχαιολογικά, η κατάσταση που αυτά παρουσιάζουν θα περιγραφόταν στην 

καλύτερη περίπτωση ως χάος. Τα προβλήµατα των µουσείων εστιάζονται κυρίως στην έλλειψη 

προσωπικού και συστηµάτων ασφαλείας και στην έκθεση πολύτιµων συχνά αντικειµένων σε 

παραφορτωµένες και κακοφωτισµένες αίθουσες, που συχνά, µάλιστα, δεν τηρούν και τις 

απαραίτητες ατµοσφαιρικές συνθήκες για την εξασφάλιση της µακροβιότητας των εκθεµάτων.  

Η επαρκής στελέχωση των ελληνικών µουσείων µε το κατάλληλα καταρτισµένο προσωπικό 

αποτελεί µια βασική προϋπόθεση για τη σωστή και επιτυχηµένη λειτουργία τους. Πολύ περισσό-

τερο, όταν πολλά καινούρια µουσεία υπολειτουργούν σήµερα εξαιτίας της έλλειψης επιστηµονι-

κού προσωπικού ή προσωπικού ασφαλείας. Το πρόβληµα, όµως, δεν είναι απλώς και µόνο η 

έλλειψη προσωπικού, αλλά κυρίως η έλλειψη προσωπικού όλων των ειδικοτήτων, σε όλες τις 

φάσεις οργάνωσης και λειτουργίας ενός µουσειακού οργανισµού.  

Επίσης, ένα µέρος του προβλήµατος µπορεί να αποδοθεί στην απουσία εύληπτων επεξηγήσεων 

για τα εκθέµατα και στην ανυπαρξία πληροφοριακών φυλλαδίων για δωρεάν διανοµή στους 

επισκέπτες. Στους «εχθρικούς» προς το γενικό κοινό όρους λειτουργίας των µουσείων, όπως είναι 

το περιορισµένο ωράριο λειτουργίας, η αδιάφορη κατά κανόνα συµπεριφορά του προσωπικού 

ασφαλείας ή η έλλειψη χώρων ανάπαυσης και εστίασης για τους επισκέπτες και, τέλος, στη µη 

τήρηση των απαραίτητων προδιαγραφών για την απρόσκοπτη πρόσβαση και την αυτόνοµη κί-

νηση των επισκεπτών µε ειδικές ανάγκες.  
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Η λύση έγκειται στη σταδιακή αντιµετώπιση των ήδη υπαρχόντων προβληµάτων, στον 

περιορισµό της ίδρυσης περιφερειακών µουσείων άνευ λόγου και στην υιοθέτηση νέων όρων 

λειτουργίας για όλα τα νεόδµητα µουσεία. 

 

1.8. Η λύση του προβλήµατος 

Η λύση του προβλήµατος για την αναδιοργάνωση των ελληνικών µουσείων και την 

επαναλειτουργία τους σύµφωνα µε τις σύγχρονες µουσειολογικές προδιαγραφές απαιτεί «αρετή 

και τόλµη», όπως πολύ σωστά όρισε η ιστορικός τέχνης - µουσειολόγος Μ. Σκαλτσά. Ας δούµε, 

λοιπόν, ποιες είναι µερικές από τις προτάσεις που εισηγήθηκε, ύστερα από σχετική έρευνα στα 

µουσεία της χώρας µας και του εξωτερικού. 

� Το κράτος χρειάζεται να προκηρύξει θέσεις µουσειολόγων και διαχειριστών πολιτισµού στα 

κυριότερα µουσεία της χώρας. Με τον τρόπο αυτό θα συµβάλει στη δηµιουργία εξειδικευµέ-

νου προσωπικού για τα µουσεία µας.  

� Είναι καιρός να αρχίσουν τα ελληνικά µουσεία να αντιµετωπίζουν τον επισκέπτη ως πελάτη, 

τον οποίο θα πρέπει να καλοπιάσουν και να ευχαριστήσουν, προκειµένου να τον πείσουν να 

εισέλθει, να παραµείνει ή και να επιστρέψει στους χώρους. Στο πλαίσιο αυτό οφείλουν να 

υποδέχονται το κοινό µε χαµόγελο και όχι µε ύφος δυσαρέσκειας ή βαριεστηµάρας. Να συνο-

δεύουν το εισιτήριο εισόδου µε κάποιο ενηµερωτικό φυλλάδιο που θα δίνει βασικές 

πληροφορίες για το µουσείο, τις τρέχουσες εκδηλώσεις του καθώς και τις υπηρεσίες που 

παρέχει. Να προνοούν για τα άτοµα µε ειδικές ανάγκες και για τις εξυπηρετήσεις που 

χρειάζονται. Να δίνουν στους επισκέπτες τους τη δυνατότητα να περιηγούνται µόνοι τους τις 

εκθέσεις µέσω της χρήσης κάποιου φορητού συστήµατος αυτοξενάγησης. Να πλαισιώνουν 

τους εκθεσιακούς τους χώρους µε χώρους ανάπαυσης, µε αξιοπρεπείς και καθαρούς χώρους 

υγιεινής, µε αναψυκτήρια, εστιατόρια και χώρους στάθµευσης καθώς και µε πωλητήρια ή 

βιβλιοπωλεία. Να φροντίζουν για τη σταδιακή επιµόρφωση του προσωπικού ασφαλείας 

αναφορικά µε ζητήµατα όπως είναι η κατάλληλη υποδοχή του κοινού και η αρµόζουσα 

συµπεριφορά προς αυτό.  

� Πρέπει να υπάρχει πρόβλεψη και για τους ξενόγλωσσους επισκέπτες των ελληνικών 

µουσείων, µε τη µορφή ενηµερωτικών φυλλαδίων και καταλόγων σε µία τουλάχιστον ξένη 

γλώσσα, σύντοµων ξενόγλωσσων υποµνηµατισµών για τα εκθέµατα και στοιχειώδους 

γνώσης ξένων γλωσσών από το προσωπικό υποδοχής των µουσείων.  

� Τα µουσεία χρειάζεται να δώσουν µεγαλύτερο βάρος στα εκπαιδευτικά τους προγράµµατα 

και να τα εντάξουν στο πλαίσιο του αναλυτικού σχολικού προγράµµατος όλων των βαθµίδων 
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της πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης. Μόνο µε τον τρόπο αυτό, δηλαδή µε µια 

µεθοδική πολιτική προσέγγισης της παιδικής ηλικίας, είναι δυνατόν τα µουσεία να άρουν 

σταδιακά την εικόνα του απρόσωπου οργανισµού που εκπέµπουν και να καταστήσουν 

µακροπρόθεσµα τη µουσειακή επίσκεψη µια ευχάριστη συνήθεια των ενήλικων πολιτών.  

� Το κράτος οφείλει να προχωρήσει άµεσα στη διαφήµιση των ελληνικών µουσείων και των 

εκθέσεών τους µέσω της ανάρτησης αφισών στα αεροδρόµια, στους σταθµού, στο µετρό και 

στα λεωφορεία της χώρας µας.  

� Αφού το µερίδιο του κρατικού προϋπολογισµού που αναλογεί στα µουσεία είναι σχεδόν 

πενιχρό συγκριτικά µε τις ανάγκες που θα πρέπει να καλυφθούν, θα πρέπει να διερευνηθεί η 

λύση της συγχρηµατοδότησης µέσα από προγράµµατα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

� Το κράτος χρειάζεται να παράσχει κίνητρα στον ιδιωτικό τοµέα της οικονοµίας, προκειµένου 

να προσελκύσει χορηγούς από τον κλάδο αυτό.  

Συµπεραίνοντας, θα λέγαµε ότι είναι ευτύχηµα που η χώρα µας κατόρθωσε, µε µια 

καθυστέρηση 400 ετών λόγω Τουρκοκρατίας, να διατηρήσει το µεγαλύτερο µέρος από τη σπάνια 

πολιτιστική της κληρονοµιά και να το διασώσει µέσω της ίδρυσης µουσείων. Εντούτοις, η 

δικαιολογία αυτή αδυνατίζει, αν σκεφτούµε ότι σήµερα σε πολλά κράτη του λεγόµενου Τρίτου 

Κόσµου η κατάσταση των µουσείων είναι σαφώς καλύτερη απ’ ότι στη χώρα µας. Αν και έχουν 

γίνει σηµαντικά βήµατα στον τοµέα της αναδιάρθρωσης και της βελτίωσης των ελληνικών 

µουσείων, η πλήρης αξιοποίηση των πολιτιστικών αγαθών της χώρας µας απαιτεί ακόµη πολλή 

και σκληρή δουλειά καθώς και συντονισµένες ενέργειες µεταξύ κράτους και ιδιωτικής 

πρωτοβουλίας. Το παράδειγµα της Ισπανίας, που µέσα σε δύο δεκαετίες κατόρθωσε να 

εκµεταλλευτεί σωστά την πολιτιστική της κληρονοµιά για την τουριστική και την περαιτέρω 

οικονοµική της ανάπτυξη, χρειάζεται να µας ευαισθητοποιήσει, αλλά κυρίως να µας πείσει για τη 

δυνατότητα και την αποτελεσµατικότητα µιας µεθοδευµένης και εµπνευσµένης εθνικής µουσει-

ακής πολιτικής.  

 

1.9. Η κοινωνική διάσταση των µουσείων 

Η συνεισφορά του 20ού αιώνα στην ιστορία των ευρωπαϊκών µουσείων δεν ήταν µόνο η 

αύξηση του αριθµού τους και η εξειδίκευση του γνωστικού τους αντικειµένου. Ήταν κυρίως το 

άνοιγµά τους προς τα έξω, µε άλλα λόγια η στροφή τους προς την κοινότητα στην οποία 

εντάσσονταν, καθώς και η συστηµατική τους προσπάθεια να εκπαιδεύσουν και να ψυχαγωγήσουν 

τον µεγαλύτερο δυνατό αριθµό επισκεπτών. 
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Όπως συµβαίνει συχνά, οι αλλαγές δεν προέκυψαν τυχαία, αλλά ως αναπόφευκτο αποτέλεσµα 

της συρροής πολλών παραγόντων. Αναφέρουµε ενδεικτικά την αύξηση του ελεύθερου χρόνου 

των Ευρωπαίων πολιτών και τη συνακόλουθη ανάπτυξη της λεγόµενης βιοµηχανίας του ελεύ-

θερου χρόνου (leisure-industry), µέρος της οποίας αποτελούν και τα µουσεία. Την επιβολή 

εισιτηρίου εισόδου, που µεταµόρφωσε τον επισκέπτη του µουσείου σε καταναλωτή µε σαφείς 

απαιτήσεις και δικαιώµατα. Τη συνεχή µείωση των άλλοτε γενναιόδωρων κρατικών επιχορηγή-

σεων και, τέλος, την ανάπτυξη νέων τεχνολογιών, που επέβαλε τον καθολικό εκσυγχρονισµό των 

µουσείων. Όλες οι παραπάνω εξελίξεις υποχρέωσαν τα µουσεία να επανεξετάσουν τη µέχρι πριν 

από λίγες δεκαετίες «ενδοσκοπική» πολιτική τους. Στο πλαίσιο, λοιπόν, της νέας φιλοσοφίας που 

συνακόλουθα ενστερνίστηκαν, άρχισαν να διενεργούν τις ακόλουθες αλλαγές: 

� να ανακαινίζουν, να αναµορφώνουν και να επεκτείνουν τους χώρους τους, προκειµένου να 

προσφέρουν τις απαραίτητες ανέσεις στους επισκέπτες τους, όπως χώρους στάθµευσης 

αυτοκινήτων, ανάπαυσης ή σίτισης· 

� να υιοθετούν τεχνικές του µάρκετινγκ, προκειµένου να προσεγγίσουν µεγαλύτερο αριθµό 

επισκεπτών και να γίνουν πιο ελκυστικά, περισσότερο λειτουργικά και λιγότερο απρόσωπα· 

� να εξυπηρετούν τα άτοµα µε ειδικές ανάγκες αποτελεσµατικά και πρόθυµα· 

� να κάνουν χρήση των εφαρµογών της τεχνολογίας, προκειµένου να τεκµηριώνουν 

ηλεκτρονικά τις συλλογές τους, να τις συντηρούν επιτυχέστερα και να τις εκθέτουν µε έξυπνο 

και διαδραστικό τρόπο· 

� να εκµεταλλεύονται το Ίντερνετ, για να προωθούν την ταυτότητα και τους σκοπούς τους 

παγκοσµίως· 

� να προχωρούν στην επανέκθεση των συλλογών τους, κατά τρόπο που να συντελεί στην 

καλύτερη ανάδειξη τους και στην προβολή των νέων ιστορικών αληθειών· 

� να οργανώνουν πιο ενδιαφέρουσες και «ανθρωποκεντρικές» εκθέσεις δίπλα σε αυτές του 

λεγόµενου «φαντασµαγορικού» τύπου (blockbusters)· 

� να δρουν ως πολυφωνικά πνευµατικά ιδρύµατα, κυρίως αν είναι µουσεία τέχνης, φυσικής 

ιστορίας ή τεχνολογίας· 

� να κάνουν τη γνώση παιχνίδι, δίνοντας έτσι νέα διάσταση στην παραδοσιακή εκπαιδευτική 

µέθοδο της µελέτης· 

� να γίνονται φορείς της δια βίου εκπαίδευσης µε τις συχνά ανανεούµενες εκθέσεις και άλλες 

δραστηριότητες τους· 

� να ενθαρρύνουν τα µέλη της τοπικής κοινότητας να συµµετέχουν ενεργά στη διοίκηση, στην 

οργάνωση και στη λειτουργία τους· 
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� να συνεργάζονται µε τα ακαδηµαϊκά, τα πνευµατικά αλλά και τα ευαγή ιδρύµατα της 

περιοχής τους, προκειµένου να κάνουν τις συλλογές τους κτήµα όσο το δυνατόν 

περισσότερων πολιτών· 

� να συµµετέχουν ενεργά στη δηµιουργία του συγχρόνου πολιτισµού και να µη διαχέουν απλώς 

και µόνο τον πολιτισµό του παρελθόντος· 

� να σέβονται τους επισκέπτες τους και να τους αντιµετωπίζουν φιλικά και όχι υπεροπτικά· 

� να απευθύνονται στους πολλούς και µη γνώστες και όχι στους λίγους και µυηµένους· 

� να µεταµορφώνονται, τέλος, σε πολυδύναµους και ζωντανούς πολιτιστικούς χώρους.  

Με άλλα λόγια, επιχειρούν να γίνουν πολιτιστικοί οργανισµοί που θα σέβονται τον φορολογού-

µενο πολίτη και θα αισθάνονται την ηθική υποχρέωση να του ανταποδώσουν µέρος από το 

αντίτιµο που πληρώνει για να εισέλθει στους χώρους τους ή από τους φόρους που καταβάλλει, για 

να µπορούν αυτά να συνεχίσουν απρόσκοπτα τη λειτουργία τους. Όπως υποστήριξε ο Miles R., 

διευθυντής άλλοτε στο περίφηµο Μουσείο Φυσικής Ιστορίας του Λονδίνου, «ο επισκέπτης των 

σηµερινών µουσείων πρέπει να αποχωρεί από αυτά ευχαριστηµένος για όσα είδε και κατάλαβε, 

παρά δυσαρεστηµένος για όσα έπρεπε να κατανοήσει και δεν κατανόησε». 

Παραδείγµατα αυτής της «νέας γενιάς» µουσείων αφθονούν και ίσως δεν σας είναι άγνωστα. 

Ίσως, λοιπόν, αρκετοί από εσάς να γνωρίζετε το Εθνικό Κέντρο για τις Τέχνες και τον Πολιτισµό 

στο Παρίσι, γνωστό είτε ως Centre Georges Pompidou είτε ως Beaubour. Η αρχιτεκτονική του, 

που δεν θυµίζει «ναό», αλλά «εργοστάσιο» τέχνης λόγω του βιοµηχανικού του χαρακτήρα και των 

τεράστιων χώρων του, προκάλεσε αίσθηση την εποχή που πρωτολειτούργησε, δηλαδή στα τέλη 

της δεκαετίας του 1970. Η ιδιαιτερότητα αυτού του κέντρου έγκειται στο γεγονός ότι υπερέβη τα 

όρια του απλού µουσείου τέχνης για να µετατραπεί σε ένα πολυδιάστατο πολιτιστικό κέντρο, µε 

ποικίλες εκδηλώσεις και δράσεις, που θα φιλοξενούνταν στο µόνιµο εκθετήριο του κτιρίου, στις 

αίθουσες για περιοδικές εκθέσεις και διαλέξεις, στα αµφιθέατρα για µουσικές εκδηλώσεις και 

κινηµατογραφικές προβολές και, τέλος, στη βιβλιοθήκη για το κοινό. Όταν το κέντρο 

ολοκληρώθηκε, το 1977, άνοιξε νέες προοπτικές για τα µουσεία της εποχής του και αποτέλεσε 

µοντέλο µίµησης για πολλά από αυτά. 

Ένα άλλο µουσείο τέχνης που αξίζει να σηµειωθεί είναι το πολυσυζητηµένο µουσείο 

Guggenheim του Μπιλµπάο (1997), που δηµιουργήθηκε συνειδητά ως µουσείο-παράρτηµα του 

µητρικού µουσείου Guggenheim της Νέας Υόρκης, µε σκοπό την τουριστική αναβάθµιση αυτής 

της άλλοτε ξεπεσµένης οικονοµικά περιοχής της Ισπανίας. Ο συγκεκριµένος στόχος τελικά 

πραγµατοποιήθηκε, κυρίως χάρη στο εντυπωσιακό και καλυµµένο µε πλάκες τιτανίου κέλυφος 

του µουσείου, που σχεδιάστηκε από τον αρχιτέκτονα Frank Gerry. 
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Εντούτοις, εκτός από τα µουσεία τέχνης που ενδεικτικά αναφέραµε, υπάρχουν και µουσεία 

άλλων κατηγοριών που δικαιολογούν τον χαρακτηρισµό τους ως µουσεία της νέας γενιάς. Τέτοια 

είναι το πρόσφατα ανακαινισµένο Βρετανικό Μουσείο, το Μουσείο της Πόλης του Λονδίνου, που 

αναβιώνει την ιστορία της πόλης από τους προϊστορικούς χρόνους µέχρι σήµερα, βασισµένο σε 

ένα εξαιρετικό εκπαιδευτικό και µουσειολογικό σκεπτικό, το Εθνικό Μουσείο Φυσικής Ιστορίας, 

επίσης στο Λονδίνο, που µεταδίδει τις πληροφορίες στον επισκέπτη µέσω µιας άριστα 

καµουφλαρισµένης εκπαιδευτικής και άκρως βιωµατικής διαδικασίας, η Burrell Collection της 

Γλασκόβης (1983), που λόγω της έξυπνης προσαρµογής του κτιρίου στο φυσικό του περιβάλλον 

συντελεί στην ξεκούραστη παραµονή του επισκέπτη στους εκθεσιακούς και τους υπόλοιπους χώ-

ρους της, όπως στο ευχάριστα διαµορφωµένο εστιατόριο, το Ιουδαϊκό Μουσείο του Βερολίνου 

(1999), που, σχεδιασµένο από τον Daniel Libeskind, κατορθώνει τόσο µε τη λιτή και συµβολική 

αρχιτεκτονική του όσο και µε τα ελάχιστα εκθέµατα που φιλοξενεί να αναβιώσει τις µαύρες για 

τον εβραϊκό πληθυσµό σελίδες του Β' Παγκόσµιου πολέµου, καθώς και πολλά άλλα ευρωπαϊκά 

µουσεία. 

Το ποιο θα είναι το µέλλον των ευρωπαϊκών µουσείων στον 21ο αιώνα δεν µπορεί να 

προσδιοριστεί µε ακρίβεια. ∆εδοµένου, όµως, ότι ο κόσµος στον οποίο ζούµε επαναπροσδιορίζει 

συνεχώς την ταυτότητα του µέσα από την τεχνολογία και τα συρρικνούµενα εθνικά σύνορα, δεν 

υπάρχει αµφιβολία ότι και τα µουσεία µε τη σειρά τους θα προβούν στην αποτίµηση του ρόλου 

τους και στις αλλαγές που απαιτούνται, προκειµένου να συνεχίσουν να υπηρετούν το κοινωνικό 

σύνολο. [1] 
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Εικόνα 1: Βυζαντινή εικόνα από τη συλλογή 
 

του Βυζαντινού Μουσείου Καστοριάς 

Κεφάλαιο 2o Το Βυζαντινό µουσείο Καστοριάς  
 

2.1. Ιστορική αναδροµή του Βυζαντινού µουσείου Καστοριάς 

Το Βυζαντινό µουσείο Καστοριάς ιδρύθηκε το 1989 και βρίσκεται στην ιδιοκτησία του 

Υπουργείου Πολιτισµού και στην αρµοδιότητα της 16ης εφορίας Βυζαντινών αρχαιοτήτων. Το 

µουσείο διαθέτει δύο µεγάλες αίθουσες 200 τ.µ. και µια µικρότερη 80 τ.µ., τοποθετηµένες στο ίδιο 

επίπεδο, που συνιστά το υπερυψωµένο ισόγειο του κτηρίου, και οι οποίες είναι διαταγµένες γύρω 

από ένα τετράπλευρο αίθριο. Στο υπόγειο του µουσείου βρίσκονται µια αποθήκη εµβαδού 84 

τ.µ. και ένα εργαστήριο συντήρησης.  

Το Βυζαντινό µουσείο Καστοριάς στεγάζει µια 

από τις µεγαλύτερες και αξιολογότερες ελληνικές 

συλλογές βυζαντινών και µεταβυζαντινών εικόνων. 

Φιλοξενεί συνολικά 414 φορητές εικόνες, από τις 

οποίες εκτίθενται οι 37 αξιολογότερες εικόνες της 

αγιογραφικής παραγωγής της Καστοριάς, που προέρ-

χονται από τους Βυζαντινούς και µεταβυζαντινούς 

ναούς της Καστοριάς, καθώς επίσης και αποτοιχισµέ-

νες τοιχογραφίες καστοριανών ναών, αποσπασµένα 

παλαιοχριστιανικά ψηφιδωτά της ∆ιοκλητιανούπολης, 

αρχιτεκτονικά γλυπτά από διάφορες θέσεις του νοµού, 

εκκλησιαστικά ξυλόγλυπτα και βιβλία από τους 

πολυάριθµους Βυζαντινούς ναούς της πόλης, κεραµικά 

και νοµίσµατα από τις ανασκαφές που πραγµατο-

ποιήθηκαν στην πόλη.  

Ιδρυτικοί στόχοι του µουσείου είναι η φύλαξη, η έκθεση και η συντήρηση των εικόνων αυτών, 

ενώ άλλες δράσεις που ανέπτυξε είναι η αρχειοθέτηση των εκθεµάτων και ο δανεισµός τους σε 

µουσεία του εξωτερικού. Οι νέοι στόχοι που θέτει η διοίκηση του µουσείου είναι η ψηφιοποίηση 

του υλικού συµµετέχοντας σε αντίστοιχο πρόγραµµα του Υπουργείου Πολιτισµού, καθώς και η 

επέκταση της έκθεσης για την ανάδειξη σταδιακά όλων των όψεων της Βυζαντινής Τέχνης στην 

Καστοριά και η αξιοποίηση του πλούσιου αρχαιολογικού υλικού της συλλογής του µουσείου. [26] 

Το µουσείο βρίσκεται στην πλατεία Συντριβανίου, στην κορυφή της παλιάς Βυζαντινής 

ακρόπολης και διαθέτει χώρο στάθµευσης, καθώς και πωλητήριο βιβλίων, καρτών, cd, ενώ οι 

επισκέπτες µπορούν να το επισκεφτούν είτε µε ΙΧ., είτε πεζοί.  
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2.2. Η διοίκηση του Βυζαντινού µουσείου Καστοριάς 

Όπως είναι φυσικό, τα επίπεδα διοίκησης σε έναν πολιτιστικό οργανισµό ποικίλουν ανάλογα µε 

το εύρος του κάθε οργανισµού. Ωστόσο, τα βασικά επίπεδα είναι τρία:  

1) το ανώτερο επίπεδο (top manager),  

2) το µεσαίο (middle manager) και  

3) το κατώτερο (lower manager).  

Το ανώτερο επίπεδο καταλαµβάνει ο διευθυντής ή ο προϊστάµενος, το µεσαίο ο υποδιευθυντής, 

και το κατώτερο οι υπεύθυνοι των διαφόρων τµηµάτων (π.χ. ο υπεύθυνος για τη συντήρηση, ο 

υπεύθυνος λογιστηρίου κλπ). 

 Είναι σηµαντικό να διευκρινίσουµε ότι οι βασικές λειτουργίες της διοίκησης αφορούν σε όλα 

τα διοικητικά στελέχη σε όποια βαθµίδα κι αν ανήκουν. Όσο χαµηλότερο όµως είναι το επίπεδο 

διοίκησης, τόσο αυξάνουν οι εκτελεστικές αρµοδιότητες των στελεχών και αντίστοιχα µειώνονται 

οι αποφασιστικές και διατακτικές τους δυνατότητες. Έτσι, οι υπεύθυνοι των διαφόρων τµηµάτων 

ασκούν τη διοίκηση στους τοµείς τους, αλλά πάντα µε βάση τον γενικότερο σχεδιασµό και την 

οργάνωση της µονάδας, που έχουν καθοριστεί από τα ανώτερα διοικητικά επίπεδα. [2] 

Ο πολιτιστικός οργανισµός που επιλέξαµε να εξετάσουµε είναι, το Βυζαντινό µουσείο 

Καστοριάς, είναι ένας αυτοτελής οργανισµός, που υπάγεται στη δέκατη έκτη Εφορία Βυζαντινών 

Αρχαιοτήτων, η οποία αποτελεί µια περιφερειακή µονάδα (µε προϊσταµένη την αρχαιολόγο κ. 

Αγγελική Στρατή), η οποία µε τη σειρά της υπάγεται στη ∆ιεύθυνση Βυζαντινών και 

Μεταβυζαντινών Αρχαιοτήτων (µε προϊσταµένη την κ. Κολτσίδα - Μακρή) και αποτελεί κεντρική 

µονάδα του Υπουργείου Πολιτισµού. Εποµένως, το Βυζαντινό µουσείο Καστοριάς αποτελεί 

διοικητικό τµήµα ενός ευρύτερου, µπορούµε να πούµε, διοικητικού οργανισµού (Υπουργείο 

Πολιτισµού - ∆ιεύθυνση Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών αρχαιοτήτων - δέκατη έκτη εφορία 

Βυζαντινών αρχαιοτήτων - Βυζαντινό µουσείο Καστοριάς).  

Με βάση τα τρία βασικά επίπεδα διοίκησης, θα περάσουµε στην ανάλυση της διοικητικής 

δοµής του µουσείου. Στο ανώτερο επίπεδο βρίσκεται η προϊσταµένη κ. Στρατή Αγγελική. Η 

προϊσταµένη λοιπόν, είναι υπεύθυνη για τη συνολική λειτουργία του οργανισµού, για την επίτευξη 

των στόχων του, καθώς και για το σχεδιασµό και την οργάνωση των επιµέρους δράσεων του 

οργανισµού, όπως για παράδειγµα το εκπαιδευτικό πρόγραµµα «Στον κόσµο των βυζαντινών 

εικόνων» που απευθύνεται σε παιδιά δηµοτικού και γυµνασίου, ή «Ο αρχαιολογικός περίπατος» 

που ξεκινάει από το µουσείο και στόχο έχει να φέρει τους επισκέπτες σε επαφή µε τα κορυφαία 

Βυζαντινά µνηµεία της Καστοριάς. Σε αυτό το επίπεδο διοίκησης λαµβάνονται οι σηµαντικότερες 

αποφάσεις που αφορούν τη λειτουργία του µουσείου, όπως ποιες εικόνες θα πρέπει να 
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συµπεριληφθούν στην έκθεση, ποιες θα πρέπει να συντηρηθούν, ποιες θα δανειστούν σε µουσεία 

του εξωτερικού, ποια µνηµεία θα συµπεριληφθούν στον αρχαιολογικό περίπατο, κ.τ.λ. 

 Στο δεύτερο επίπεδο διοίκησης συναντούµε την αναπληρώτρια προϊσταµένη κ. Σκρέκα 

Ανδροµάχη. Στην διοικητική αυτή βαθµίδα οι αποφασιστικές αρµοδιότητες µειώνονται ενώ 

αυξάνονται οι εκτελεστικές. Ο µάνατζερ λοιπόν, αυτού του µεσαίου επιπέδου συµµετέχει στην 

λήψη των σηµαντικών αποφάσεων που αφορούν το µουσείο, χωρίς όµως να µπορεί να επιβάλει 

τις δικές του απόψεις. ∆έχεται και αυτός εντολές και τις µεταφέρει σε χαµηλότερα επίπεδα 

διοίκησης. Επίσης, σε περίπτωση απουσίας του προϊσταµένου, τον αντικαθιστά και φροντίζει για 

την οµαλή λειτουργία του µουσείου. 

 Στο χαµηλότερο επίπεδο διοίκησης συναντούµε τους υπεύθυνους των διάφορων τµηµάτων, 

καθώς και το επιστηµονικό προσωπικό. Στο Βυζαντινό µουσείο Καστοριάς υπάρχουν τα τµήµατα 

συντήρησης των αρχαιοτήτων, φύλαξης και πληροφόρησης, εκτέλεσης έργων και το τµήµα 

λογιστηρίου. Επίσης, ως επιστηµονικό προσωπικό απασχολούνται ένας ιστορικός της Τέχνης και 

ένας αρχιτέκτονας. Στο επίπεδο αυτό της διοίκησης, οι αποφασιστικές αρµοδιότητες µειώνονται 

σε σηµαντικό βαθµό, ενώ αυξάνονται οι εκτελεστικές ή οι συµβουλευτικές, κυρίως για το 

επιστηµονικό προσωπικό. Οι υπεύθυνοι των διαφόρων τµηµάτων φροντίζουν για την σωστή 

λειτουργία των τµηµάτων τους, µε γνώµονα πάντα τις οδηγίες και τις εντολές από τα ανώτερα 

επίπεδα διοίκησης, καθώς και τους στόχους που έχουν τεθεί. Έτσι, ο υπεύθυνος του λογιστηρίου 

είναι αρµόδιος για την τήρηση των οικονοµικών του οργανισµού και την διάθεση των κονδυλίων 

ανάλογα µε τον σχεδιασµό. Ο υπεύθυνος συντηρητής αρχαιοτήτων είναι αρµόδιος για την σωστή 

συντήρηση των εικόνων και γενικά την ορθή καθοδήγηση του έργου της συντήρησης. Ο 

εργοδηγός έχει την αρµοδιότητα για την εκτέλεση των έργων και την σωστή καθοδήγηση των 

εργατών, ενώ ο υπεύθυνος φύλακας για την ορθή φύλαξη των εικόνων και την πληροφόρηση των 

επισκεπτών, όπως και για την εκτέλεση του αρχαιολογικού περιπάτου.                

 

2.3. Επικοινωνιακή δράση του Βυζαντινού µουσείου Καστοριάς 

Στον τοµέα της επικοινωνίας το Βυζαντινό µουσείο Καστοριάς αναπτύσσει συγκεκριµένες 

επικοινωνιακές δράσεις. Προβάλλεται µέσω του τουριστικού οδηγού της νοµαρχιακής 

αυτοδιοίκησης Καστοριάς, ως ένα πολιτιστικό κίνητρο µαζί µε άλλους φυσικά πολιτιστικούς 

οργανισµούς, αρχαιολογικούς χώρους και µνηµεία της περιοχής, µε στόχο την αύξηση της 

επισκεψιµότητας, τόσο του µουσείου σαν µονάδα, όσο και της ευρύτερης περιοχής. Σε αυτά, 

λοιπόν, τα πλαίσια συµµετέχει στις διάφορες επικοινωνιακές δράσεις που αναπτύσσουν κατά 
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καιρούς οι δηµοτικές και νοµαρχιακές αρχές, για την τουριστική προώθηση της περιοχής, όπως 

ντοκυµαντέρ, ενηµερωτικά φυλλάδια, τουριστικοί οδηγοί, τηλεοπτικές εκποµπές κ.α.. 

Ένα άλλο µέσο επικοινωνίας του Βυζαντινού µουσείου Καστοριάς µε το κοινό είναι το 

διαδίκτυο. Η ιστοσελίδα λοιπόν του µουσείου βρίσκεται στον διαδικτυακό τόπο του Υπουργείου 

Πολιτισµού, www.culture.gr, µαζί µε τα υπόλοιπα µουσεία της αρµοδιότητας του Υπουργείου. 

Μέσα από την ιστοσελίδα παρέχονται πληροφορίες που αφορούν την περιγραφή του µουσείου, 

ένα σύντοµο ιστορικό της ίδρυσης και της λειτουργίας του, την προσβασιµότητα, τις υπηρεσίες 

που παρέχει, καθώς και φωτογραφικό υλικό από τα εκθέµατα του µουσείου. Επίσης, το µουσείο 

συµµετείχε στο πρόγραµµα περιβάλλον και πολιτισµός - το δένδρο της ζωής σε τέσσερις εποχές, 

µαζί µε άλλους πολιτιστικούς οργανισµούς της αρµοδιότητας του Υπουργείου Πολιτισµού ανά 

την επικράτεια. Έτσι το µουσείο επικοινωνεί τόσο µε την εκδήλωση την ίδια και την συµµετοχή 

στο πρόγραµµα, όσο και µε τα ενηµερωτικά φυλλάδια και την δηµοσίευση της δράσης στα τοπικά 

Μ.Μ.Ε. και στο διαδίκτυο. 

Ένας ακόµα τρόπος µε τον οποίο το µουσείο επικοινωνεί µε το κοινό, τόσο εντός της Ελλάδας, 

όσο και στο εξωτερικό είναι ο δανεισµός σηµαντικών βυζαντινών εικόνων του µουσείου σε 

µουσεία της Ελλάδας (Θεσσαλονίκη), αλλά και της Ευρώπης (Λονδίνο, Βουκουρέστι). Με τον 

τρόπο αυτό Έλληνες και Ευρωπαίοι φίλοι της τέχνης έρχονται σε επαφή µε την Βυζαντινή τέχνη 

της Καστοριάς (το Καστοριανό εργαστήρι) και επισκέπτονται την πόλη για να γνωρίσουν την 

Βυζαντινή της κληρονοµιά, καθώς και το Βυζαντινό µουσείο για να δούνε από κοντά το σύνολο 

των εκθεµάτων του. 

Εκτός από τις παραπάνω επικοινωνιακές δράσεις που αφορούν ένα ευρύτερο µέρος του κοινού, 

σε εγχώριο και ευρωπαϊκό επίπεδο, η πολιτιστική µας µονάδα αναπτύσσει και άλλες επιµέρους 

δράσεις που αποσκοπούν κατά κύριο λόγο στην επικοινωνία της µε το τοπικό κοινό. Έτσι κάθε 

καλοκαίρι διοργανώνει σε συνεργασία µε τους φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης µια µουσική 

εκδήλωση κλασσικής µουσικής µε τίτλο "αυγουστιάτικη πανσέληνος". Για την προσέλκυση του 

κοινού στην εκδήλωση τυπώνει αφίσες, εκδίδει δελτία τύπου στα τοπικά Μ.Μ.Ε. και διανέµει 

προσκλήσεις στους διάφορους φορείς της πόλης και στα σχολεία. 

Επίσης, άλλη µια επικοινωνιακή δράση που αφορά το τοπικό κοινό και πιο συγκεκριµένα την 

τοπική µαθητική κοινότητα είναι τα εκπαιδευτικά προγράµµατα της πολιτιστικής µας µονάδας. 

Πιο συγκεκριµένα το Βυζαντινό Μουσείο Καστοριάς λειτούργησε δυο εκπαιδευτικά προγράµµα-

τα, ο κόσµος των Βυζαντινών εικόνων 1995 - 2006 και ο κόσµος των Βυζαντινών χειρογράφων 

2007 - 2008, που απευθύνονταν σε µαθητές του δηµοτικών σχολείων και γυµνασίων του νοµού. 

Τα εκπαιδευτικά αυτά προγράµµατα λάµβαναν χώρα σε δύο στάδια. Το πρώτο στάδιο αφορούσε 

την αποστολή υλικού στα σχολεία και µια πρώτη εξοικείωση των µαθητών µε τις Βυζαντινές 
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εικόνες και χειρόγραφα και το δεύτερο στάδιο αφορούσε την επίσκεψη των µαθητών στο µουσείο, 

όπου γινόταν και το κύριο µέρος του προγράµµατος.  

 

2.4. Εκτίµηση της επικοινωνιακής δράσης του Βυζαντινού µουσείου 

Καστοριάς 

Όπως διαπιστώσαµε στην προηγούµενη ενότητα, αν και πολλές επικοινωνιακές δράσεις του 

οργανισµού κινούνται στην σωστή κατεύθυνση, δεν δείχνουν να διέπονται από µία συνολική  

επικοινωνιακή στρατηγική. ∆εν υπάρχει από πριν σαφώς καθορισµένος στόχος για την χάραξη της 

επικοινωνιακής στρατηγικής, άλλωστε από τους ιδρυτικούς στόχους του µουσείου απουσιάζουν 

αυτοί της επικοινωνίας µε το κοινό, της προσέλκυσης επισκεπτών, της εκπαιδευτικής λειτουργίας 

του µουσείου ως χώρου δια βίου µάθησης και ψυχαγωγίας, που µαζί µε τους στόχους της 

συλλογής, της συντήρησης, της έρευνας και της έκθεσης αποτελούν τις βασικές λειτουργίες ενός 

σύγχρονου µουσείου. Επίσης δεν υπάρχει µία µελέτη των ειδικών χαρακτηριστικών του κοινού 

στο οποίο απευθύνεται το µουσείο, τόσο συνολικά µε την επικοινωνιακή του πολιτική, όσο και µε 

τις επιµέρους επικοινωνιακές δράσεις που αναλαµβάνει και κατ’ επέκταση δεν υπάρχει ένα σαφώς 

καθορισµένο µήνυµα και η χρήση ενός κατάλληλου µέσου επικοινωνίας που να περνά το µήνυµα 

αυτό στον εκάστοτε αποδέκτη. Τέλος, απουσιάζει το στάδιο του ελέγχου των αποτελεσµάτων και 

της ανατροφοδότησης των επικοινωνιακών δράσεων. 

 Ως παράδειγµα µπορούµε να αναφέρουµε µία δραστηριότητα του µουσείου, την εκδήλωση 

"αυγουστιάτικη πανσέληνος", που αναφέραµε στην προηγούµενη ενότητα. Στην επικοινωνιακή 

προσέγγιση της εκδήλωσης αυτής είναι φανερή η έλλειψη επικοινωνιακής στρατηγικής, καθώς το 

µουσείο δεν γνωρίζει µε σαφήνεια το κοινό που θέλει να προσελκύσει και τα ιδιαίτερα 

χαρακτηριστικά του. Για αυτόν τον λόγο δεν µπορεί να προσαρµόσει και το µήνυµά του, ώστε να 

φέρει τα ανάλογα αποτελέσµατα. Τα τοπικά ας πούµε Μ.Μ.Ε. και τα δελτία τύπου δεν µπορεί να 

έχουν και πολύ θετικά αποτελέσµατα στο νεανικό κοινό, την προσέλκυση του οποίου δείχνει να 

επιδιώκει το Μουσείο, αφού για την επικοινωνία της συγκεκριµένης πολιτιστικής δράσης 

αποστέλλει δελτία τύπου στα σχολεία της περιοχής. 

Η προβληµατική αυτή λειτουργία στον τοµέα της επικοινωνίας έχει τις ρίζες της κατά την 

γνώµη µας στην ελλιπή στοχοθεσία του οργανισµού, την έλλειψη στρατηγικού σχεδιασµού, την 

απουσία ενός πολιτιστικού διαχειριστή, την ελλιπή χρηµατοδότηση και κατ’ επέκταση την 

απουσία επικοινωνιακού σχεδιασµού και επικοινωνιακής στρατηγικής. Τα προβλήµατα µάλιστα 

αυτά επιτείνονται και από το ασφυκτικό πλαίσιο λειτουργίας των δηµοσίου και µη κερδοσκοπικού 

χαρακτήρα πολιτιστικών οργανισµών που ανήκουν στο Υπουργείο Πολιτισµού και κουβαλάνε 
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µαζί τους όλες τις παθογένειες της κρατικής µηχανής (γραφειοκρατικές διαδικασίες, έλλειψη 

κονδυλίων, ανελαστικότητα στη λήψη αποφάσεων, έλλειψη προσωπικού και διαρκούς 

επιµόρφωσης του υπάρχοντος, ώστε να ανταποκρίνεται µε τον καλύτερο δυνατό τρόπο στις 

µεταβαλλόµενες κοινωνικοοικονοµικές συνθήκες). [3] 
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Κεφάλαιο 3o Τεχνολογία και πολιτισµός 

  

3.1. Εισαγωγή  

Οι νέες τεχνολογίες1 έχουν εισχωρήσει σε όλους σχεδόν τους τοµείς της σύγχρονης 

πραγµατικότητας και η ραγδαία εξέλιξη τους έχει φέρει τεράστιες αλλαγές στην οικονοµική, στην 

κοινωνική, στην επιστηµονική και στην πολιτιστική ζωή των ανεπτυγµένων κοινωνιών. Ο χώρος 

του πολιτισµού δεν θα µπορούσε να αποτελέσει εξαίρεση. Έτσι, ακολουθώντας τις σύγχρονες 

εξελίξεις, το µουσείο και οι άλλοι πολιτιστικοί οργανισµοί υιοθέτησαν τη χρήση των νέων 

τεχνολογιών. Τα πεδία του πολιτισµού όπου βρίσκουν εφαρµογή οι νέες τεχνολογίες εντοπίζονται 

κυρίως στην καλλιτεχνική παραγωγή και δηµιουργία έργων τέχνης, καθώς και στην επικοινωνία 

των πολιτιστικών οργανισµών προκειµένου να προωθήσουν και να διαδώσουν το πολιτιστικό 

αγαθό που παράγουν. [11] 

Η επίσκεψη σε ένα µουσείο πάντα σου µένει χαραγµένη στο µυαλό, ειδικά αν πρόκειται για 

µουσεία που φιλοξενούν σηµαντικά έργα. Στόχος του µουσείου δεν είναι η απλή έκθεση 

αντικειµένων, αλλά η παρουσίαση και η σύνθεση συλλογών µε τέτοιο τρόπο ώστε να 

αναδεικνύεται ο καλλιτεχνικός χαρακτήρας των εκθεµάτων όποτε αυτό απαιτείται, αλλά και το 

γνωστικό πολιτισµικό τους περιεχόµενο. Έτσι, οι πολιτιστικοί οργανισµοί θα πρέπει να στρέψουν 

το ενδιαφέρον τους στο κοινό που αποτελεί το αναπόσπαστο κοµµάτι της καλλιτεχνικής 

εµπειρίας, κάτι που θα πρέπει να αποτελεί και το ζητούµενο για τη λειτουργία των οργανισµών. 

[5] Οι οργανισµοί είναι στην ουσία το µέσο µε το οποίο τα πολιτιστικά αγαθά έρχονται σε επαφή 

µε το ευρύτερο κοινό. Για να επιτευχθεί η πολιτιστική εµπειρία είναι αναγκαίο να δηµιουργηθούν 

οι γέφυρες και οι σχέσεις µεταξύ των αγαθών και του κοινού. [11] Οι νέες τεχνολογίες θα 

µπορούσαν να προσδώσουν στη συνολική πολιτιστική εµπειρία, αν αξιοποιούνταν από τα στάδια 

του σχεδιασµού και υλοποίησης των πολιτιστικών δράσεων και όχι εκ των υστέρων απλά 

επικουρικά.  

Αρχικά, οι νέες τεχνολογίες που εφαρµόστηκαν στο µουσείο χρησιµοποιήθηκαν για την 

καταγραφή των αντικειµένων και για τη διαχείριση των συλλογών. Στη  συνέχεια, το µουσείο 

                                                           
1
 «Νέες Τεχνολογίες» αποκαλούνται οι τεχνολογίες που βασίζονται στην Πληροφορική. Ο όρος Πληροφορική είναι 

µετάφραση του γαλλικού όρου Informatique, ο οποίος είναι συναίρεση των λέξεων Information (πληροφορία) και 

Automatique (αυτοµατισµός). Ο όρος αποδίδει την έννοια της αυτόµατης επεξεργασίας της πληροφορίας. 

Χρησιµοποιείται για να δηλώσει τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές, το βίντεο, τις τηλεπικοινωνίες κ.λπ, και τη χρήση 

όλων αυτών των µέσων στην αποθήκευση και στη µετάδοση της πληροφορίας, καθώς και τη δυνατότητα επικοινωνίας 

µεταξύ ανθρώπων ή ανθρώπων και µηχανών. [15]  
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χρησιµοποίησε τις νέες τεχνολογίες στην προσπάθειά του να προσελκύσει επισκέπτες και να 

διευρύνει το κοινό του, δίνοντάς του τη δυνατότητα πρόσβασης στο µουσειακό υλικό µε 

σύγχρονους, τεχνολογικά, τρόπους. Επιπλέον, ως χώρος άτυπης εκπαίδευσης, χρησιµοποίησε 

τεχνολογικό εξοπλισµό όχι µόνο για να εκσυγχρονίσει τον τρόπο παροχής πληροφοριών στους 

επισκέπτες του αλλά και για να τους προσφέρει µια ποιοτική εµπειρία στηριγµένη σε βιωµατικές 

και σε διαδραστικές µεθόδους.  

Στην ενότητα αυτή θα εξετάσουµε πώς αξιοποιούνται οι νέες τεχνολογίες στις επιµέρους 

λειτουργίες του µουσείου, καθώς και τα είδη των τεχνολογικών µέσων τα οποία χρησιµοποιεί το 

µουσείο για να υποστηρίξει αυτές τις λειτουργίες αλλά και για να ενισχύσει την επικοινωνιακή 

πολιτική του. 

 

3.2. Η χρήση νέων τεχνολογιών στο µουσείο 

Τεχνολογικές εφαρµογές σε µεγάλα µουσεία, όπως είναι, για παράδειγµα, κάποια εθνικά 

µουσεία των Η.Π.Α., συναντώνται ήδη από τη δεκαετία του 1960. Όµως, µια πιο γενικευµένη 

εφαρµογή της πληροφορικής, η οποία καλείται να στηρίξει τις ανάγκες του µουσείου για σωστή 

διαχείριση των συλλογών του και να καταγράψει βασικές πληροφορίες για όλα τα αντικείµενα, 

παρατηρείται κυρίως από τη δεκαετία του 1970. Στις δεκαετίες που ακολούθησαν, οι υπολογιστές 

εξαπλώθηκαν σε όλα τα είδη µουσείων και προσαρµόστηκαν σε όλες τις ανάγκες τους. Από τη 

δεκαετία του 1990 και µετά, έχουµε πλέον και εφαρµογές πολυµέσων, χρήση διαδραστικών 

εκθεµάτων, καθώς και ραγδαία εξάπλωση του διαδικτύου στο χώρο των µουσείων. Στην Ελλάδα 

το πρώτο µουσείο που ίδρυσε τµήµα τεκµηρίωσης στη δεκαετία του 1990, κάνοντας χρήση της 

πληροφορικής, ήταν το Μουσείο Μπενάκη. [16] 

Σήµερα, η χρήση νέων τεχνολογιών καλύπτει όλες τις βασικές λειτουργίες του µουσείου, είτε 

ως προς την εσωτερική του οργάνωση, είτε σε σχέση µε την αλληλεπίδρασή του µε το κοινό. Στη 

συνέχεια θα εξετάσουµε τις δυνατότητες αυτές και από τις δύο πλευρές.  

 

3.3. Η χρήση νέων τεχνολογιών στο εσωτερικό του µουσείου 

Το ευρωπαϊκό, αλλά και το διεθνές, σκηνικό στο χώρο της διατήρησης και της προβολής της 

πολιτιστικής κληρονοµιάς αλλάζει µε την ένταξη των νέων τεχνολογιών. Ο ψηφιακός πολιτισµός, 

τόσο στη θεωρία όσο και στην πράξη, τυγχάνει ολοένα µεγαλύτερης αποδοχής από τους πιο 

παραδοσιακούς φορείς πολιτισµού, όπως είναι τα µουσεία και οι αρχαιολογικοί χώροι, λόγω των 

δυνατοτήτων που υπόσχονται και µπορούν να προσφέρουν τα νέα τεχνολογικά επιτεύγµατα στη 

συντήρηση και διατήρηση, στην παρουσίαση και στην ανάδειξη των πολιτιστικών αγαθών.  Η 
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ανάγκη για εσωτερική χρήση της νέας τεχνολογίας στα µουσεία για όλους τους παραπάνω λόγους 

είναι πλέον επιτακτική. [20] 

 

3.3.1. Καταγραφή και Τεκµηρίωση – Ανάγκη για ψηφιοποίηση 

Το µουσείο ως κατεξοχήν χώρος διαφύλαξης της πολιτιστικής κληρονοµιάς, αξιοποίησε τις 

νέες τεχνολογίες, πρώτα και κύρια, για την καταγραφή των αντικειµένων και για τη διαχείριση 

των συλλογών του. Έτσι, σ’ ένα πρώτο επίπεδο οι νέες τεχνολογίες χρησιµοποιήθηκαν για την 

εσωτερική οργάνωση των πολιτιστικών οργανισµών.  

Τα αντικείµενα, εφόσον προορίζονται για µόνιµη έκθεση στο µουσείο, εκτιµώνται από την 

υπεύθυνη επιστηµονική οµάδα, φωτογραφίζονται και στη συνέχεια καταγράφεται η κατάστασή 

τους, το υλικό και η τεχνική κατασκευής τους, οι πολιτισµικές και οι ιστορικές αναφορές σχετικές 

µε αυτά, ο τόπος και η ηµεροµηνία παραγωγής τους καθώς και η πιθανή διαδικασία συντήρησής 

τους.  

Η ψηφιοποίηση αποτελεί στις µέρες µας καθοριστικό παράγοντα για την ενίσχυση και την 

επιβίωση όλων εκείνων των στοιχείων που καθορίζουν τη συλλογική µνήµη κοινωνιών, λαών και 

εθνοτήτων. Αποτελεί επίσης καθοριστικό παράγοντα οικονοµικής ανάπτυξης. Πιο συγκεκριµένα, 

µε την ψηφιοποίηση προωθούνται σηµαντικοί στόχοι. Ένας από τους πιο σηµαντικούς είναι η 

διατήρηση της πολύτιµης πληροφορίας που περιέχουν οι φωτογραφίες, οι εικόνες, τα βιβλία, τα 

σχέδια, τα χειρόγραφα, τα έργα τέχνης, τα κινηµατογραφικά έργα κ.λπ. Πολλά από τα παραπάνω 

αντικείµενα καταστρέφονται από τη φθορά του χρόνου ή από κάποιο απρόβλεπτο γεγονός. 

Επιπλέον, άυλα πολιτιστικά αγαθά, όπως µύθοι, παραδόσεις, ήθη και έθιµα ξεχνιούνται στο 

πέρασµα του χρόνου. Με τη δηµιουργία ψηφιακών υποκατάστατων και πολλαπλών αντιγράφων, 

η πολύτιµη πληροφορία, που περιέχουν υλικά και άυλα πολιτιστικά αγαθά, διασώζεται στο χρόνο. 

Επίσης, µε την ψηφιοποίηση η πληροφορία που περικλείει το αγαθό µπορεί να ανασυρθεί 

ευκολότερα και συνδυασµένα από διαφορετικές πηγές και να είναι πάντοτε διαθέσιµη για έρευνα 

και µελέτη, ενώ µπορεί να επιτευχθεί και ο διαρκής εµπλουτισµός των ψηφιακών αρχείων µε νέα 

ερευνητικά στοιχεία. 

Τέλος, η ψηφιοποίηση των µουσειακών συλλογών δίνει τη δυνατότητα για πολύπλοκη 

σύνδεση πληροφοριών που αφορούν τις συλλογές, ταχύτατη επεξεργασία δεδοµένων, γρήγορη και 

σύνθετη αναζήτηση πληροφοριών, σύνδεση των πληροφοριών µεταξύ τους, εύκολη ανάκτηση της 

πληροφορίας, µε αποφυγή επαναλήψεων και κόπου, επεξεργασία της πληροφορίας µε 

διαφορετικούς τρόπους, πρόσβαση στη πληροφορία από διάφορους χρήστες και στήριξη των 
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διαφόρων δράσεων του µουσείου, όπως η οργάνωση εκθέσεων, η εξυπηρέτηση ερευνητών, η 

δηµιουργία εκδόσεων, τα εκπαιδευτικά προγράµµατα, κ.λπ.  

Και όλα αυτά επιτυγχάνονται µε τη χρήση βάσεων δεδοµένων. Οι βάσεις αυτές, 

εµπλουτισµένες µε το ψηφιοποιηµένο υλικό του µουσείου, εκτός από την ιστορία και την 

πορεία που ακολούθησαν τα αντικείµενα µέχρι να καταλήξουν στις συλλογές του 

οργανισµού, µπορούν να καταγράφουν και τις συνθήκες φύλαξης των µνηµείων ώστε να 

εξασφαλίζεται η σωστή αποθήκευσή τους. Στην εσωτερική λειτουργία των οργανισµών από 

τις νέες τεχνολογίες ευεργετήθηκαν τα διοικητικά τους τµήµατα µε την οργάνωση και 

αρχειοθέτηση των εγγράφων τους, ενώ και η επικοινωνία µεταξύ των πολιτιστικών 

οργανισµών γίνεται πιο γρήγορη και άµεση µε τη χρήση ηλεκτρονικού ταχυδροµείου. [27]  

Η λειτουργία όµως των πολιτιστικών οργανισµών δεν περιορίζεται στην παραγωγή έργου 

που είναι για εσωτερική µόνο χρήση. Οι βάσεις δεδοµένων εξυπηρετούν τους υπαλλήλους 

τους ή ακόµα τους επισκέπτες επιστήµονες. Σχετικά µε το κοινό ενός µουσείου, η αλλαγή και 

η µεταφορά του κέντρου βάρους από το εσωτερικό των οργανισµών στην επικοινωνία τους 

µε το κοινό τους ήταν το αµέσως επόµενο βήµα των τεχνολογικών εξελίξεων. Έτσι 

παρατηρούµε ότι αρκετά µουσεία έχουν κάνει κάποιες µικρές προσθήκες στους χώρους των 

εκθέσεών τους µε οθόνες οι οποίες προβάλουν προσχεδιασµένο και προκαθορισµένο 

πολυµεσικό υλικό, το οποίο λειτουργεί προσθετικά στην πληροφόρηση των επισκεπτών από 

τα ίδια τα αντικείµενα και τις λεζάντες που τα συνοδεύουν. [5] 

 
3.3.2. Συντήρηση και Ασφάλεια 

Τα περισσότερα από τα αντικείµενα τα οποία εκτίθενται στα µουσεία χρήζουν ιδιαίτερης 

προσοχής και φροντίδας, έτσι ώστε να ελαχιστοποιούνται οι πιθανότητες περαιτέρω φθοράς τους. 

Τα σύγχρονα τεχνολογικά µέσα βοηθούν στη συντήρηση και στην καλύτερη προστασία των 

συλλογών από ακατάλληλες συνθήκες θερµοκρασίας, υγρασίας και φωτισµού. Με τη βοήθεια 

ειδικών µηχανηµάτων καταγράφονται και αναλύονται ηλεκτρονικά οι παραπάνω συνθήκες και 

ενηµερώνεται αυτόµατα το υπεύθυνο προσωπικό του µουσείου, έτσι ώστε να λαµβάνονται άµεσα 

µέτρα προστασίας των συλλογών. Επιπλέον, οι νέες τεχνολογίες έχουν εκσυγχρονίσει τους 

τρόπους συντήρησης και αποκατάστασης των µουσειακών αντικειµένων. 

Όσον αφορά την ασφάλεια των µουσειακών συλλογών, οι νέες τεχνολογίες δίνουν τη 

δυνατότητα του ελέγχου πρόσβασης στα ψηφιοποιηµένα αρχεία και της δηµιουργίας αντιγράφων, 

τα οποία µπορούν να φυλάσσονται και εκτός του κτιρίου που στεγάζεται το µουσείο. [16]  
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3.3.3. Μελέτη 

Η χρήση των νέων τεχνολογιών βοηθάει σηµαντικά στην έρευνα και στη µελέτη των 

µουσειακών συλλογών. Το ψηφιοποιηµένο υλικό, µε τη µορφή CD ή DVD, καθώς και η δηµιουρ-

γία ιστοτόπων στο διαδίκτυο από όλα σχεδόν τα µουσεία, δίνει τη δυνατότητα σε ιστορικούς της 

τέχνης, σε ερευνητές και σε άλλους ειδικούς επιστήµονες να µελετήσουν τις συλλογές του 

µουσείου, χωρίς να είναι απαραίτητη η επίσκεψή τους σε αυτό.  

Επιπλέον, τους δίνεται η δυνατότητα να κάνουν εκτιµήσεις, σχόλια, να µοιραστούν τη γνώση 

και να αναπτύξουν επιστηµονικές συζητήσεις για θέµατα τέχνης και πολιτισµού µε άλλους 

ερευνητές, µέσω του διαδικτύου. [16] 

 

3.4. Η χρήση νέων τεχνολογιών στο µουσείο µε σκοπό την αλληλεπίδραση µε 

το κοινό 

Οι εκθέσεις αποτελούν για το µουσείο πρωταρχικό µέσο επικοινωνίας µε τους, επισκέπτες του, 

αφού δίνουν τη δυνατότητα σε κοινό µε διαφορετικό στυλ µάθησης και διαφορετικό επίπεδο 

ενδιαφερόντων να βιώσει εµπειρίες, να προσλάβει πληροφορίες, να συµµετάσχει στην παραγωγή 

γνώσης και να ψυχαγωγηθεί. Ένας, λοιπόν, από τους πιο σηµαντικούς τοµείς εφαρµογής των νέων 

τεχνολογιών στο µουσείο είναι η χρήση τους στη διοργάνωση εκθέσεων, όπου δεν χρησιµο-

ποιούνται µόνο ως βοηθητικά εργαλεία αλλά και ως ερµηνευτικά µέσα. [28]  

Η χρήση νέων τεχνολογιών αποτελεί για τα µουσεία ένα νέο και ευρύτερο πεδίο επικοινωνίας 

µε το κοινό, εφόσον δίνει στους επιµελητές των εκθέσεων περισσότερες επιλογές προσέγγισης 

των επισκεπτών του µουσείου. Αυτό συµβαίνει διότι τα ψηφιακά µέσα έχουν τη δυνατότητα να 

απευθύνονται σε όλες τις αισθήσεις και µε τον τρόπο αυτό να βοηθούν στην ενδυνάµωση της 

εµπειρίας του επισκέπτη. [18] Τα διάφορα συστήµατα πολυµέσων, εξαιτίας της προσαρµο-

στικότητας και της ευελιξίας τους στις διαφορετικές ανάγκες των χρηστών, µπορούν να 

προσφέρουν πρόσθετες πληροφορίες, οι οποίες βοηθούν τον κάθε επισκέπτη να κατανοήσει 

καλύτερα τα εκθέµατα και να βιώσει στο µουσείο µια εποικοδοµητική και ταυτόχρονα ευχάριστη 

εµπειρία. Επιπλέον, τα διαδραστικά εκθέµατα µπορούν να προκαλέσουν το ενδιαφέρον ακόµη και 

σε επισκέπτες χωρίς προηγούµενη γνώση σε εξειδικευµένα θέµατα. [16] 

Η χρήση βίντεο, οθονών αφής, προσοµοιωτών, εικονικής πραγµατικότητας και πολλών άλλων 

τεχνολογικών µέσων δε βοηθούν µόνο στην παροχή πληροφοριακού υλικού για τα εκθέµατα αλλά 

«ζωντανεύουν» την έκθεση, δίνουν τη δυνατότητα στους επισκέπτες να βιώσουν εµπειρίες, 

εξηγούν σύνθετες ιδέες, βοηθούν στην αναβίωση σηµαντικών ιστορικών γεγονότων και εποχών 

και πολλαπλασιάζουν τις ευκαιρίες για αλληλεπίδραση. Όσον αφορά την επικοινωνία και την 
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ενηµέρωση, η χρήση νέων τεχνολογιών βοηθά και βελτιώνει την ποιότητα επικοινωνίας ανάµεσα 

στο µουσείο και στο κοινό του, ανάµεσα στο µουσείο και στους άλλους πολιτιστικούς 

οργανισµούς αλλά και µεταξύ του ίδιου του προσωπικού του µουσείου. [21] 

Οι ηλεκτρονικές εκδόσεις (ενηµερωτικό υλικό, κατάλογοι, οπτικοακουστικό υλικό κ.λπ.) 

µπορούν να φτάσουν, µέσω του διαδικτύου, και στην πιο αποµακρυσµένη γεωγραφικά περιοχή. 

Πολλά µουσεία δίνουν στον εικονικό επισκέπτη τη δυνατότητα διαδικτυακής πρόσβασης στις 

συλλογές τους και του προσφέρουν, µέσα από τις ιστοσελίδες τους, πλούσιο πληροφοριακό υλικό. 

Μάλιστα, κάποια από τα µεγάλα, µουσεία προσφέρουν ψηφιακή πανοραµική περιήγηση στις 

αίθουσές τους και δυνατότητα παρατήρησης των µουσειακών αντικειµένων µε τη βοήθεια 

φωτογραφιών υψηλής ανάλυσης. Τα παραπάνω κάνουν το µουσείο ανοιχτό και προσιτό σε όλες 

τις οµάδες κοινού και ιδιαίτερα στα άτοµα µε αναπηρίες, στα άτοµα που κατοικούν σε 

αποµονωµένες περιοχές και στα περιθωριοποιηµένα άτοµα, που σε διαφορετική περίπτωση δε θα 

αποτελούσαν µέρος των επισκεπτών του µουσείου. Μάλιστα, η ελεύθερη πλοήγηση, την οποία 

προσφέρει το ηλεκτρονικό µέσο, είναι πιο ενδιαφέρουσα για κάποιες οµάδες κοινού, όπως είναι, 

για παράδειγµα, οι νέοι και ιδιαίτερα οι έφηβοι, οι οποίοι δύσκολα προσελκύονται από τους 

παραδοσιακούς τρόπους επίσκεψης στο µουσείο. [27] Επιπλέον, η ανάρτηση των ιστοσελίδων του 

µουσείου στο διαδίκτυο έχει ως αποτέλεσµα την προσέγγιση ενός διεθνούς κοινού, ακόµη και σε 

περιπτώσεις µικρών και αποµονωµένων µουσείων, τα οποία, µε αυτόν τον τρόπο, αποκτούν 

περισσότερους εικονικούς επισκέπτες σε σχέση µε τους πραγµατικούς. 

Με τη βοήθεια της τεχνολογίας και του ηλεκτρονικού ταχυδροµείου διευκολύνεται, επίσης, η 

επικοινωνία µεταξύ των µουσείων και των άλλων πολιτιστικών οργανισµών. Αυτό έχει ως 

αποτέλεσµα τη γρήγορη και έγκαιρη επικοινωνία και συνεννόηση ανάµεσα στους επιµελητές 

διαφορετικών µουσείων για τη διοργάνωση εκθέσεων ακόµη και µε διεθνή συµµετοχή. [16] 

Στη συνέχεια θα αναφερθούν τα βασικότερα είδη των τεχνολογικών µέσων, τα οποία 

χρησιµοποιούνται από τα µουσεία στην Ελλάδα και στο εξωτερικό προς εξυπηρέτηση των 

διαφόρων δράσεών τους.  

 

3.4.1. ∆ηµιουργία Ιστοσελίδων 

Οι ιστοσελίδες των πολιτιστικών οργανισµών είναι το πρώτο βήµα που έκαναν οι περισσότεροι 

ως ένα άνοιγµα στις νέες τεχνολογίες. Για παράδειγµα, στην Ελλάδα, το Υπουργείο Παιδείας και 

Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού, και η Γενική Γραµµατεία Πολιτισµού, 

δηµιούργησαν µέσα από την ιστοσελίδα τους ένα δικτυακό κόµβο, το λεγόµενο Οδυσσέα, αρκετά 
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Εικόνα 2: Κεντρική σελίδα "Ο∆ΥΣΣΕΥΣ" 

Εικόνα 3: Εφαρµογές της σελίδας "Ο∆ΥΣΣΕΥΣ"     

λιτό, αλλά χρηστικό, όπου παρουσιάζονται µουσεία, 

αρχαιολογικοί χώροι και τα σηµαντικότερα µνηµεία 

της χώρας. 

Πιο αναλυτικά, ο κόµβος προσφέρει τις εξής 

επιλογές στον χρήστη:  

� Στον Πολιτιστικό χάρτη της Ελλάδας, µπορεί 

κανείς να πλοηγηθεί στην Ελλάδας, να εξερευνήσει 

περιοχές ενδιαφέροντος και να ανακαλύψει Μουσεία, 

Μνηµεία και Αρχαιολογικούς Χώρους. Οι πολλαπλές 

λειτουργίες του χάρτη δίνουν δυνατότητες περιήγησης 

σε όλους τους νοµούς της χώρας και επιτρέπουν τη 

συλλογή διοικητικών, γεωγραφικών και πολιτιστικών 

πληροφοριών. 

� Μπορεί κανείς να πλοηγηθείτε µέσα από το Χρονολόγιο της ελληνικής ιστορίας και τέχνης 

σε σηµαντικά γεγονότα, παρατεταγµένα στον άξονα του χρόνου, ο οποίος περιλαµβάνει όλες τις 

περιόδους της ελληνικής προϊστορίας και ιστορίας, από την Εποχή του Λίθου ως τις µέρες µας. 

Επίσης, µπορεί να δει εικόνες 

κινητών και ακίνητων µνηµείων 

της κάθε εποχής, χωρισµένες σε 

θεµατικές ενότητες. 

� Το Φωτογραφικό αρχείο 

διαχωρίζεται σε τρεις βασικές χρο-

νικές ενότητες, της Αρχαιότητας, 

του Βυζαντίου και της Νεότερης - 

Σύγχρονης Ελλάδας, χωρισµένες 

σε θέµατα. Απώτερος στόχος είναι 

απόδοση µιας πιο ολοκληρωµένης 

εικόνας του Ελληνικού Πολιτισµού διαχρονικά. 

� Τέλος, στο γλωσσάρι υπάρχουν επεξηγήσεις όρων ιστορίας, αρχαιολογίας και τέχνης καθώς 

και πληροφορίες για µυθολογικά και ιστορικά πρόσωπα που συναντώνται στο περιεχόµενο του 

Ο∆ΥΣΣΕΑ. Η αλφαβητική τους ταξινόµηση επιτρέπει την εύκολη αναζήτησή τους. [33] 

∆υστυχώς οι περισσότεροι πολιτιστικοί οργανισµοί στην Ελλάδα αντιµετωπίζουν τις νέες 

τεχνολογίες ως µία ευκαιρία να προβάλλουν ένα είδος απλού φυλλαδίου στο διαδίκτυο. Κάτι 
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Εικόνα 4: Σταθµός Πληρο- 
φόρησης µε πληκτρολόγιο  

Εικόνα 5: Σταθµός Πλη- 
ροφόρησης αφής  

τέτοιο δείχνει ότι δεν έχουν αντιληφθεί ακόµη τον ανταγωνισµό µε τους άλλους πολιτιστικούς 

οργανισµούς ο οποίος µεταφέρεται πια από το τοπικό γεωγραφικό επίπεδο σε ένα παγκόσµιο, 

όπου ο επισκέπτης έχει πλέον τη δυνατότητα εικονικά να περιηγηθεί σε ιστοσελίδες οργανισµών 

κρίνοντας από το περιεχόµενό τους, την ευχρηστία και τη λειτουργικότητα ποια τον ενδιαφέρει 

περισσότερο. Έρευνες µάλιστα έχουν δείξει ότι οι χρήστες των ιστοσελίδων ενός µουσείου είναι 

σε ένα µεγάλο ποσοστό εν δυνάµει και φυσικοί επισκέπτες του. [38] 

 

3.4.2. Η χρήση ψηφιακών δίσκων (CDs και DVDs) - βίντεο 

Στους ψηφιακούς δίσκους (CDs και DVDs), που συνδυάζουν κείµενο, εικόνα, ήχο, κίνηση και 

ψηφιακά γραφικά, αποθηκεύονται µε τη µορφή οπτικοακουστικού υλικού βάσεις δεδοµένων µε 

ψηφιοποιηµένα αρχεία των συλλογών του µουσείου ή βάσεις πληροφοριών για τις συλλογές. 

Επιπλέον, πολλές φορές τα µέσα αυτά δίνουν τη δυνατότητα για ηλεκτρονική περιήγηση στο 

µουσείο. Ως παράδειγµα, µπορεί να αναφερθεί το DVD που έχει εκδώσει η Εθνική Πινακοθήκη 

και το οποίο δίνει τη δυνατότητα στο χρήστη να περιηγηθεί ψηφιακά στις συλλογές της, 

αντλώντας παράλληλα, όλες τις δυνατές πληροφορίες γι’ αυτές. 

Επίσης, και τα βίντεο, πολυµεσικές παραγωγές που συνδυάζουν εικόνα, ήχο, κείµενο και 

ψηφιακά γραφικά, συνήθως αποτελούν τµήµα της ευρύτερης αφήγησης µιας έκθεσης.  

 

3.4.3. Σταθµοί πληροφόρησης - Infokiosks (information kiosks) 

Οι Σταθµοί Πληροφόρησης - Infokiosks (information kiosks) είναι 

ειδικά πληροφοριακά συστήµατα εµπλουτισµένα, συνήθως, µε 

πολυµεσικό υλικό, που χρησιµοποιούνται για την ενηµέρωση των 

επισκεπτών µίας περιοχής ενδιαφέροντος.  

Οι σταθµοί πληροφόρησης τοποθετούνται σε κοµβικά σηµεία των 

µουσείων ή των εκθέσεων και συµβάλλουν στην ερµηνεία του πολιτι-

στικού περιεχοµένου του µουσείου. Οι πληροφορίες δίνονται στον 

επισκέπτη µέσω οθόνης αφής ή πληκτρο-

λογίου, τα οποία είναι ειδικά διαµορφωµένα 

έτσι ώστε να είναι εύκολα και ανθεκτικά στη 

χρήση. Μπορούν να παρουσιάσουν περιεχόµενο επιλεγµένο από τους 

επισκέπτες, µε απλό και κατανοητό τρόπο, χρησιµοποιώντας επεξηγηµα-

τικά video, κείµενα, φωτογραφικό υλικό ή και ηχητικά µηνύµατα. 

Εποµένως, ένας από τους κύριους λόγους για τη συχνή χρήση τους είναι 
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Εικόνα 6: Φορητός Ακουστικός 
Οδηγός 

οι περιορισµένες δεξιότητες που απαιτούνται και ο εµπλουτισµός της διάδρασης µε στοιχεία 

πολυµέσων, όπως εικόνα και τους ήχους.  

Βασική παράµετρος της λειτουργίας τους είναι η εύκολη χρήση, αφού απευθύνονται και σε 

κοινό, το οποίο δεν είναι απαραίτητα εξοικειωµένο µε την τεχνολογία. Ο επισκέπτης, αλληλε-

πιδρώντας µε το ψηφιακό περιεχόµενο των σταθµών, πληροφορείται για τη συλλογή του 

µουσείου, για το κτίριο που τη στεγάζει, για τις διαδροµές που µπορεί να ακολουθήσει κατά τη 

διάρκεια της περιήγησης του στο µουσείο και για πολλά άλλα ακόµη. [29]  

 

3.4.4. Φορητοί ακουστικοί οδηγοί για την ξενάγηση σε µουσεία και 

αρχαιολογικούς χώρους 

Μέχρι σήµερα, οι φορητοί ακουστικοί οδηγοί αποτελούν το πιο διαδεδοµένο σύστηµα 

αυτόµατης ξενάγησης σε µουσεία, αρχαιολογικούς χώρους και µνηµεία και προσφέρουν 

ψυχαγωγία αλλά και χρήσιµες πληροφορίες στο ευρύ κοινό. Για 

παράδειγµα σε έναν µουσειακό χώρο κάθε επισκέπτης έχει την 

δυνατότητα να προµηθευτεί µία συσκευή, µέσω της οποίας 

ακούει πληροφορίες σχετικά µε τα εκθέµατα σε µορφή αφήγησης 

και στη γλώσσα της επιλογής του.  

Επιπλέον, τα συστήµατα ακουστικής ξενάγησης προσφέρουν 

στον επισκέπτη προσωπική ξενάγηση, η οποία είναι 

διαµορφωµένη σύµφωνα µε τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του 

επισκέπτη όπως την ηλικία, τα ενδιαφέροντα, το µορφωτικό 

επίπεδο, τη χώρα προέλευσης κ.ά..  

∆ιαθέτει φωτιζόµενη LCD οθόνη, η οποία εµφανίζει τον 

αριθµό και τον τίτλο της αφήγησης ή και το ίδιο το κείµενό της. Ο επισκέπτης µπορεί να ακούσει 

µία αφήγηση µέσω του υψηλής ποιότητας ενσωµατωµένου ηχείου της συσκευής, ή και 

ακουστικών, και µπορεί να χρησιµοποιηθεί από έναν ή δύο επισκέπτες ταυτόχρονα, µε 

µονοφωνικά ή στερεοφωνικά ακουστικά. 

Οι συσκευές, πριν δοθούν στον επισκέπτη, ρυθµίζονται στη γλώσσα της προτίµησής του, η 

οποία "κλειδώνει" έως το πέρας της περιήγησης. Ακολουθώντας την ειδική σήµανση που υπάρχει 

σε κάθε σηµείο ενδιαφέροντος, ο χρήστης της συσκευής, είναι σε θέση να ακούσει την αφήγηση 

για το έκθεµα που τον ενδιαφέρει. Η αφήγηση µπορεί να ξεκινήσει µε πρωτοβουλία του επισκέπτη 

ή και αυτόµατα, µε τη βοήθεια κάποιων ειδικών ποµπών. Όταν τελειώσει η περιήγηση, ο 
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Εικόνα 7: Σύστηµα οµαδικής 
Ξενάγησης 

Εικόνα 8: Συσκευές ∆έκτη για 
οµαδικής ξενάγησης 

επισκέπτης επιστρέφει την συσκευή στο σηµείο από όπου την παρέλαβε, η οποία και τοποθετείται 

στη βάση φόρτισης.  

Ο προσφερόµενος εξοπλισµός µπορεί να υποστηρίξει απεριόριστο αριθµό σε προγράµµατα 

αφήγησης (πρόγραµµα για παιδιά, Ενήλικους, Ειδικές οµάδες επισκεπτών), γλώσσες, αλλά και το 

σχολιασµό απεριόριστου αριθµού εκθεµάτων. Ο µόνος περιορισµός είναι η διαθέσιµη µνήµη, που 

επιλέγεται ανάλογα µε τις εκάστοτε ανάγκες. 

Η ακουστική ξενάγηση είναι ιδανική για άτοµα µε προβλήµατα στην όραση, καθώς προσφέρει 

ηχητική περιγραφή του χώρου που επισκέπτονται και των αντικειµένων που υπάρχουν σε 

αυτόν. Επίσης, ορισµένες συσκευές είναι ειδικά σχεδιασµένες έτσι ώστε να είναι φιλικές προς 

άτοµα µε προβλήµατα στην όραση αλλά και την ακοή, µιας και διαθέτουν ανάγλυφα πλήκτρα και 

δυνατότητα εµφάνισης κειµένου και µπορούν να συνδεθούν µε ακουστικά βαρηκοΐας.  

Τα συστήµατα ακουστικής ξενάγησης χρησιµοποιούνται και για οµαδική ξενάγηση, δηλαδή 

απευθύνεται σε οµάδες επισκεπτών, οργανωµένες ή µη, µε ξεναγό. Με 

τη χρήση των συσκευών οµαδικής ξενάγησης ο ξεναγός έχει τη 

δυνατότητα να απευθύνεται ταυτόχρονα σε µεγάλο αριθµό 

επισκεπτών, χωρίς περιορισµούς απόστασης και χωρίς απώλεια ήχου.  

Το σύστηµα αποτελείται από µία συσκευή-ποµπό µε µικρόφωνο για 

τον ξεναγό και συσκευές-δέκτες για τους επισκέπτες, των οποίων ο 

αριθµός καθορίζεται µόνο από τις ανάγκες του πελάτη. Οι συσκευές 

είναι εξαιρετικά απλές στη χρήση, διαθέτουν έναν διακόπτη on/off και 

επιλογέα καναλιών, ενώ οι συσκευές-δέκτες έχουν και µονοφωνικό 

ακουστικό.  

Το σύστηµα αυτό δίνει την δυνατότητα σε έναν ξεναγό να 

απευθυνθεί σε έναν απεριόριστο αριθµό επισκεπτών, χωρίς να 

χρειάζεται να φωνάζει για να ακουστεί, ακόµα και σε χώρους µε 

υψηλό περιβαλλοντικό θόρυβο, όπως εργοστάσια ή χώρους που 

παρουσιάζουν συνωστισµό. Η εµβέλεια του συστήµατος είναι 

µεγάλη, δίνοντας έτσι ένα µεγαλύτερο βαθµό αυτονοµίας στους 

επισκέπτες, οι οποίοι δεν χρειάζεται να κινούνται αποκλειστικά 

γύρω από τον ξεναγό. [30] 
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Εικόνα 9: Υπολογιστής παλάµης 
εξοπλισµένος µε ακουστικά και γραφίδα 

3.4.5. Φορητοί υπολογιστές για την ξενάγηση σε µουσεία και αρχαιολογικούς 

χώρους (pda) 

Ο υπολογιστής παλάµης ή προσωπικός ψηφιακός βοηθός είναι ένας µικρού µεγέθους φορητός 

υπολογιστής που χωρά στην τσέπη ή την παλάµη του χεριού (Personal Digital Assistant ή PDA ή 

handheld), µε σκοπό την αυτόµατη ξενάγηση σε µουσεία, µνηµεία και αρχαιολογικούς χώρους.  

Οι υπολογιστές παλάµης, χάρη στις τεχνολογικές τους προδιαγραφές, όπως η δυνατότητα 

αποθήκευσης πολυµέσων, η ασύρµατη σύνδεση σε δίκτυο καθώς και η ανάπτυξη ειδικά 

προσαρµοσµένων λειτουργικών συστηµάτων και 

λογισµικού, κατ’ αναλογία µε αυτά των προσωπι-

κών υπολογιστών, σε συνδυασµό µε το µειωµένο 

βάρος τους και την αυξηµένη διάρκεια της µπατα-

ρίας τους, ανανεώνουν τα συστήµατα αυτόµατης 

ξενάγησης.  

Όπως και για τους φορητούς ακουστικούς 

οδηγούς, η επιτυχηµένη χρήση των υπολογιστών 

παλάµης εξασφαλίζεται µε την ένταξή τους στις 

καθιερωµένες πρακτικές µιας επίσκεψης στο µουσείο, ώστε να εναρµονίζεται µε τις προσδοκίες 

των επισκεπτών ως προς αυτήν την εµπειρία - µάθηση, αισθητική απόλαυση, πληροφόρηση, 

ψυχαγωγία, επικοινωνία. Σύµφωνα µε αυτό το σκεπτικό, οι συσκευές αυτόµατης ξενάγησης, είτε 

µε ήχο είτε µε πολυµέσα, επιτρέπουν στον επισκέπτη να κινείται µέσα στο χώρο µε τη φορητή 

συσκευή, ενεργοποιώντας στο σηµείο που θέλει τη ροή των πληροφοριών για το έργο, έχοντας 

ταυτόχρονα τη δυνατότητα να το περιεργαστεί. Η πρόσβαση στο περιεχόµενο γίνεται 

διαδραστικά, µε επιλογή του επισκέπτη. 

Οι πρώτοι φορητοί υπολογιστές παλάµης χρησιµοποιήθηκαν το 2000 στο Μουσείο Μοντέρνας 

Τέχνης του Σαν Φρανσίσκο (http://www.sfmoma.org) για την αυτόµατη ξενάγηση στην έκθεση 

«Making Sense of Modern Art», ανανεώνοντας τα εκπαιδευτικά προγράµµατα για το ευρύ κοινά. 

Οι δυνατότητες ερµηνείας των εκθεµάτων µε τη χρήση των φορητών υπολογιστών στην ξενάγηση 

διερευνήθηκαν διεξοδικά στην Πινακοθήκη Tate Modern του Λονδίνου (http://www.tate.org.uk/). 

Στο µουσείο αυτό λειτουργούν σήµερα προγράµµατα ξενάγησης µε χρήση πολυµέσων σε 

υπολογιστές παλάµης, για όλες τις µόνιµες συλλογές του, αλλά και για την εκάστοτε τρέχουσα 

έκθεση.  

Η ανάπτυξή τους βασίστηκε στην αξιολόγηση ειδικά σχεδιασµένων πρωτοτύπων µε ευρύ 

φάσµα λειτουργιών, τα αποτελέσµατα της οποίας χρησιµοποιήθηκαν στη συνέχεια στο σχεδιασµό 



46 

Εικόνα 10: Οθόνες από τον φορητό οδηγό 
ξενάγησης 

των τελικών συστηµάτων αυτόµατης ξενάγησης. Ο οδηγός ξενάγησης στις µόνιµες συλλογές 

(Collections Tour), που προσφέρεται στο ευρύ κοινό, περιέχει κυρίως κείµενα και αντλεί το 

περιεχόµενό του από το σύστηµα τεκµηρίωσης των 

συλλογών του µουσείου. Οι πληροφορίες, αποθη-

κευµένες σε κεντρικό διαθέτη, µεταφέρονται στη 

συσκευή σε άµεση σύνδεση, µέσω ενός ασυρµάτου 

δικτύου στο εσωτερικό του µουσείου. Η ξενάγηση 

που αφορά επιλεγµένα µόνο έργα από τις συλλογές 

(Multimedia Highlights Tour) απευθύνεται στους νε-

αρούς επισκέπτες. Το πρόγραµµα αυτό παρέχει ήχο, 

εικόνα, βίντεο και κείµενο καθώς και ενδιαφέρουσες 

λειτουργίες επικοινωνίας. Η πρόσβαση στο περιεχόµενο γίνεται µε επιλογή ενός έργου ή ενός 

σηµείου στην κάτοψη του χώρου της έκθεσης, στον οποίο σηµειώνεται η θέση των επιλεγµένων 

για την ξενάγηση έργων. Οι πληροφορίες που διευκολύνουν την κατανόηση των έργων εµπλου-

τίζονται µε πολυµέσα, όπως µουσική σχετική µε τα έργα ή ακόµη βίντεο µε συνεντεύξεις των 

καλλιτεχνών, σχόλια ειδικών για τα έργα και παιχνίδια βασισµένα στην ανάλυση των έργων. Κατά 

τη διάρκεια της περιήγησης είναι δυνατή η αποστολή σύντοµων µηνυµάτων και σχολίων για τα 

έργα σε άλλους χρήστες των φορητών οδηγών της συγκεκριµένης ξενάγησης, η συµµετοχή σε 

σφυγµοµετρήσεις για την αξιολόγηση των έργων (opinion polls) και ακόµη η σηµείωση 

(bookmarking) πληροφοριών, µε σκοπό την επεξεργασία τους µετά τα πέρας της επίσκεψης 

διαµέσου του δικτυακού τόπου του µουσείου. Το τρίτο σύστηµα ξενάγησης σε φορητούς υπολογι-

στές είναι στη νοηµατική γλώσσα. Παρέχει κείµενα, εικόνες και βίντεο, καθώς και λειτουργίες 

επικοινωνίας, και σχεδιάστηκε για τους επισκέπτες µε προβλήµατα ακοής. Η ενδιαφέρουσα αυτή 

εφαρµογή επιτρέπει να κατανοήσουµε ορισµένες από τις δυνατότητες που προσφέρουν οι φορητοί 

υπολογιστές για τη διευκόλυνση της πρόσβασης στην πολιτισµική πληροφορία σε ειδικές 

κατηγορίες κοινού, συµβάλλοντας ταυτόχρονα στην κατάργηση του διαχωρισµού των επισκεπτών 

µε κριτήρια τις δεξιότητές τους. 

Συγκεκριµένα, οι υπολογιστές παλάµης επέτρεψαν την υλοποίηση τριών ειδών ψηφιακής 

ξενάγησης για τα άτοµα µε προβλήµατα ακοής, δηλαδή κωφά ή βαρήκοα άτοµα: (α) οδηγούς στη 

νοηµατική γλώσσα, για όσους τη χρησιµοποιούν, (β) οδηγούς µε υποτιτλισµό του οπτικού 

περιεχοµένου, βίντεο ή εικόνων, για όσους δεν γνωρίζουν τη νοηµατική γλώσσα, και (γ) οδηγούς 

που προσφέρουν τη µεταγραφή σε κείµενο της αφήγησης ενός ακουστικού οδηγού.  
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Εικόνα 11: Οθόνη από τον φο- 
ρητό οδηγό ξενάγησης στη νο- 
ηµατική γλώσσα 

(α) Οι οδηγοί ξενάγησης στη νοηµατική γλώσσα δεν αποτελούν 

µετάφραση µιας συµβατικής ξενάγησης στη νοηµατική γλώσσα, 

µέθοδος που ακολουθείται στα δελτία ειδήσεων της τηλεόρασης. 

Τα συστήµατα ξενάγησης στη νοηµατική γλώσσα δεν πρέπει απλώς 

να µεταφέρουν τις πληροφορίες για τα εκθέµατα, αλλά ταυτόχρονα 

να ξυπνούν το ενδιαφερόντων επισκεπτών µε προβλήµατα ακοής 

για τα εκθέµατα - να διδάσκουν, να ψυχαγωγούν και να εµπνέουν. 

Κατά συνέπεια, οι προσωπικοί οδηγοί ξενάγησης αφενός επιτρέ-

πουν την επικοινωνία µε τους κωφούς στη δική τους, ειδική γλώσσα 

και αφετέρου υπερβαίνουν τις απλές περιγραφικές πληροφορίες 

προσφέροντας ερµηνεία των εκθεµάτων και οδηγώντας τον 

επισκέπτη σ’ ένα διάλογο ανάµεσα στο έκθεµα, το µήνυµα της ξενάγησης για το έκθεµα και την 

προσωπική του αντίδραση ως προς τα δύο αυτά στοιχεία. Ο ρόλος ταυ διερµηνέα είναι το κλειδί 

αυτής της επικοινωνίας. Πρέπει να µεταδίδει ζωντανά και εύγλωττα τις πληροφορίες που το µου-

σείο ή ο φορέας έχει επιλέξει για το έκθεµα, ενώ ταυτόχρονα οι ικανότητές του να εναρµονίζονται 

µε τα µηνύµατα που το µουσείο ή ο φορέας που παράγει την ξενάγηση θέλει να µεταδώσει. 

Σηµαντικό ρόλο παίζει επίσης η οργάνωση του περιεχοµένου που µεταδίδεται από τον προσωπικό 

οδηγό ξενάγησης. Η νοηµατική γλώσσα δεν αρκεί από µόνη της για τη µετάδοση της 

πληροφορίας· πρέπει να κατευθύνει τον επισκέπτη προς το έκθεµα ώστε η εµπειρία αυτή να µην 

ολοκληρώνεται χωρίς την άµεση παρατήρηση των αντικειµένων µέσα στο χώρο της έκθεσης. Το 

περιεχόµενο συµπεριλαµβάνει τόσο το σχολιασµό των εκθεµάτων στη νοηµατική γλώσσα, 

πληροφορίες µε µορφή πολυµέσων και διαδραστικότητα, καθώς και τις απαραίτητες παύσεις, που 

επιτρέπουν την προσεκτική παρατήρηση των εκθεµάτων.  

Όπως και για κάθε οδηγό αυτόµατης ξενάγησης, το χειριστήριο επιτρέπει τη διαδραστική 

πρόσβαση στο περιεχόµενο, µε παύση, επανάληψη, µετάβαση στην προηγούµενη ή την επόµενη 

µονάδα περιεχοµένου, δίνοντας τον έλεγχο πλοήγησης στον επισκέπτη καθώς και τη δυνατότητα 

να σταµατήσει τη ροή των πληροφοριών για να σκεφτεί ή για να περιεργαστεί το έκθεµα. 

Ταυτόχρονα, εξαιτίας της ύπαρξης τοπικών ιδιωµάτων, οι κωφοί επισκέπτες δεν µπορούν να 

βασιστούν µόνο στη νοηµατική γλώσσα για την κατανόηση της πληροφορίας. Για παράδειγµα, σε 

µια χώρα όπως η Μ. Βρετανία η λέξη «Σάββατο» δηλώνεται διαφορετικά στη νοηµατική γλώσσα 

του Λονδίνου και του Έσσεξ, µε αποτέλεσµα η κατανόηση του ωραρίου λειτουργίας ενός 

µουσείου να αποτελεί γρίφο για ορισµένους κωφούς επισκέπτες. Ο υποτιτλισµός του πε-

ριεχοµένου είναι κατά συνέπεια απαραίτητος ώστε να ξεπεραστούν αυτού του είδους οι τοπικές 

διαφορές. Ακόµη, η ταυτόχρονη εµφάνιση του περιεχοµένου µε τη µορφή κειµένου επιτρέπει να 
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Εικόνα 12: Οθόνες από τον φορητό οδηγό ξενάγησης µε 
υπότιτλους 

εµπεδώσει ο επισκέπτης µια άγνωστη έννοια, να δει πώς γράφεται σωστά ένα όνοµα ή να 

καταλάβει µια χρονολογία ή έναν αριθµό, καθώς αυτά δείχνονται από τον διερµηνέα στη µικρή 

οθόνη του υπολογιστή παλάµης. Παράλληλα, οι ειδικοί επιστηµονικοί όροι που δίνονται στους 

υπότιτλους και άλλα ονόµατα περιλαµβάνονται σ’ ένα γλωσσάρι, που αποτελεί τµήµα του 

περιεχοµένου του οδηγού ξενάγησης, δίνοντας τη δυνατότητα στα µέλη της κοινότητας αυτής να 

γνωρίσουν πιο ενεργά και σε βάθος το εξειδικευµένο αυτό επιστηµονικό περιεχόµενο. 

(β) Οι οδηγοί ξενάγησης µε 

υπότιτλους σχεδιάστηκαν για τους 

επισκέπτες µε προβλήµατα ακοής 

που δεν χρησιµοποιούν τη νοηµατική 

γλωσσά. Στους οδηγούς αυτούς το 

οπτικοακουστικό περιεχόµενο στην 

οθόνη του φορητού υπολογιστή 

συνοδεύεται από υπότιτλους, αντι-

καθιστώντας την έντυπη έκδοση του 

ακουστικού οδηγού που προβλεπόταν 

παλιότερα σε αυτές τις περιπτώσεις. Κατ’ αυτόν τον τρόπο οι επισκέπτες µε προβλήµατα ακοής 

µπορούν να έχουν ανάλογη εµπειρία µε τους άλλους επισκέπτες που χρησιµοποιούν οδηγούς 

ξενάγησης µε οπτικοακουστικό περιεχόµενο. Ένας οδηγός µε υπότιτλους πρέπει να λαµβάνει 

υπόψη του τη διαφορετική ταχύτητα ανάγνωσης των χρηστών, επιτυγχάνοντας το συγχρονισµό 

ήχου και κειµένου. Τα στοιχεία πρέπει να είναι αρκετά µεγάλα ώστε να µπορούν να τα διαβάσουν 

οι επισκέπτες µε µειωµένη όραση, ενώ προτείνεται η χρήση και άλλων προτύπων 

αναγνωσιµότητας, όπως η έντονη χρωµατική αντίθεση και η υψηλή ανάλυση. Ακόµη, είναι προτι-

µότερο να υπάρχει δυνατότητα απόκρυψης και επανεµφάνισης των υπότιτλων. Αυτοί οι βασικοί 

κανόνες επηρεάζουν το σχεδιασµό κάθε οθόνης και τη γενικότερη εµφάνιση και το ύφος του 

οδηγού ξενάγησης µε υπότιτλους, καθώς όλα τα οπτικά στοιχεία πρέπει να εξεταστούν ως προς 

τον τρόπο που λειτουργούν µε τους υπότιτλους. Επίσης, ο σχεδιασµός του ήχου είναι 

διαφορετικός από αυτόν ενός ακουστικού οδηγού: είναι προτιµότερο να ηχογραφηθούν αφηγήσεις 

από ορισµένους µόνο εκφωνητές, επιλεγµένους ως προς την καθαρότητα της φωνής τους. Μια 

απλή αφήγηση, χωρίς κανενός είδους ηχητικό υπόβαθρο, είναι πιο αποτελεσµατική και 

κατανοητή. 

(γ) Η µεταγραφή σε κείµενο των αφηγήσεων ακουστικών οδηγών είναι ένας εύκολος τρόπος 

να διατεθεί το περιεχόµενο των ακουστικών οδηγών ξενάγησης σε άτοµα µε µειωµένη ακοή. 

Αντίθετα µε τους δυο προηγουµένους, αυτό το είδος οδηγού δεν διαθέτει οπτικό περιεχόµενο 
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Εικόνα 13: Χρήση της εικονικής πραγµατι- 
κότητας 

παρά µόνο κείµενο. Συνεπώς η οθόνη διατίθεται για την εµφάνιση του κειµένου της αφήγησης 

ταυτόχρονα µε την αφήγηση που ο επισκέπτης ακούει, δίνοντάς του επίσης τη δυνατότητα να 

χρησιµοποιήσει αν θέλει αποκλειστικά το ένα από τα δύο µέσα, κείµενο ή αφήγηση. Όπως είναι 

φυσικό, ο σχεδιασµός της οθόνης προσαρµόζεται στα χαρακτηριστικά αυτού του οδηγού: 

αυτόµατα το κείµενο ξεδιπλώνεται στην οθόνη συγχρονισµένο µε την αφήγηση, ενώ ο επισκέπτης 

µπορεί να «ξεφυλλίσει» διαδραστικά τις σελίδες. Παράλληλα, ειδικό χειριστήριο επιτρέπει την 

κατάργηση του ήχου σε περίπτωση που ο επισκέπτης επιλέξει να διαβάζει την ξενάγηση, ενώ όσοι 

επισκέπτες δεν επιθυµούν να διαβάσουν το κείµενο µπορούν να χρησιµοποιήσουν τον φορητό 

υπολογιστή σαν ακουστικό οδηγό χάρη στα ακουστικά, χωρίς να δίνουν σηµασία στην οθόνη του. 

[22] 

 

3.4.6. Εφαρµογές Εικονικής Πραγµατικότητας (Virtual Reality)      

Με τον όρο εικονική πραγµατικότητα (Virtual Reality) ορίζουµε τη σύνθεση στον υπολογιστή 

µοντέλων που απεικονίζουν έννοιες, αντικείµενα ή περιβάλλοντα, ρεαλιστικά ή νοητά, σε τρεις ή 

περισσότερες διαστάσεις. Ταυτόχρονα, ο χρήστης έχει 

τη δυνατότητα να µπει µέσο στο εικονικό περιβάλλον 

και να το εξερευνήσει σε πραγµατικό χρόνο, ενώ ως 

αλληλόδραση ορίζεται η αντιστοιχία των κινήσεων του 

χρήστη στον φυσικό και τον εικονικό κόσµο. Με άλλα 

λόγια, ένα σύστηµα εικονικής πραγµατικότητας, 

δηµιουργεί την ψευδαίσθηση ενός εικονικού κόσµου, 

στον οποίο «βιώνοντας» κανείς, µπορεί να αισθανθεί 

αλλά και να δράσει, προκαλώντας τις αντιδράσεις του 

εικονικού αυτού κόσµου, όπως θα γίνονταν και στην περίπτωση που ο κόσµος ήταν πραγµατικός.  

Μέσα στον εικονικό κόσµο, οι χρήστες έχουν τη δυνατότητα πλήρους δράσης ως εικονικοί 

χαρακτήρες (avatars) ή περιορισµένων µονό κινήσεων, όπως του χεριού ή του κεφαλιού, που 

ανιχνεύονται χάρη σε ειδικά εξαρτήµατα που ο χρήστης φορά (π.χ. ειδικά γάντια). Κριτήρια όπως 

το σύστηµα προβολής του συστήµατος εικονικής πραγµατικότητας, τα ειδικά εξαρτήµατα, οι 

δυνατότητες αλληλόδρασης και, κατά συνέπεια, οι αισθήσεις που κινητοποιούνται, καθορίζουν το 

βαθµό εµβύθισης (immersion) του χρήστη µέσα στον εικονικά κόσµο, που ξεκινά από την 

εντύπωση µιας επαυξηµένης πραγµατικότητας (augmented reality) και φτάνει µέχρι την εµβύθιση 

του θεατή µέσα στο εικονικό περιβάλλον και την απόκτηση εµπειρίας. [23] 
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Εικόνα 14: Εµβύθιση σε εικονικό περιβάλλον 

Η πετυχηµένη «εµβύθιση» ενός χρήστη σε ένα περιβάλλον εικονικής πραγµατικότητας 

έγκειται στην αποµόνωση του ίδιου του χρήστη και των 

αισθήσεων του από τον πραγµατικό κόσµο. Αυτό 

επιτυγχάνεται µε την ταυτόχρονη επικάλυψη των ερεθι-

σµάτων του πραγµατικού κόσµου µε αντίστοιχα του 

εικονικού. Έτσι, οι τρεις σηµαντικότερες αισθήσεις του 

ανθρώπου, δηλαδή όραση, ακοή και αφή, πρέπει να 

παρέχονται από ένα σύστηµα εικονικής πραγµατικό-

τητας.  

Για την όραση, αρκεί να παρέχονται στον χρήστη δύο εικόνες από διαφορετική οπτική γωνία, 

µία για κάθε µάτι του χρήστη, τις οποίες συνολικά βλέπει ως µία τρισδιάστατη εικόνα σε 

πραγµατικό χρόνο. Υπάρχουν περιπτώσεις όπου χρησιµοποιούνται Στερεοσκοττικά Γυαλιά, µέσω 

των οποίων ο χρήστης βλέπει υπό διαφορετική γωνία την εικόνα από το αριστερό ή το δεξί µάτι. Η 

διαφορά των 6 περίπου µοιρών δίνει την εντύπωση της στερεοσκοπικής όρασης. Επίσης µπορεί να 

χρησιµοποιηθούν και Γυαλιά Εµβύθισης κατά τη συµµετοχή σε µια τέτοια εικονική εµπειρία, όταν 

ο χρήστης πρέπει να αποµονωθεί από το εξωτερικό περιβάλλον και να απασχοληθούν τα 

αισθητήρια της όρασης του αποκλειστικά µε τον εικονικό κόσµο. Συνήθως τα γυαλιά εµβύθισης 

στηρίζονται σε ειδικά κράνη. 

Για την ακοή, η ύπαρξη στερεοφωνικού ήχου βοηθά τον χρήστη να προσαρµόζεται στο 

εικονικό περιβάλλον στο οποίο βρίσκεται αλλά και να αποµονώνεται από ήχους του πραγµατικού 

κόσµου που θα µπορούσαν να του αποβάλλουν την εικονική του εµπειρία. 

Τέλος, για την αφή πρέπει να χρησιµοποιηθούν κατάλληλες συσκευές που να δίνουν στο 

χρήστη τη δυνατότητα, όταν ακουµπά αντικείµενα του εικονικού κόσµου, να νοιώθει αντίσταση 

όπως και στην πραγµατικότητα. [5, 16] 

Τα τελευταία χρόνια η εξέλιξη και η διάδοση των συστηµάτων εικονικής πραγµατικότητας 

επέτρεψαν σε διάφορους πολιτισµικούς φορείς την ανάπτυξη εφαρµογών για το ευρύ κοινό. Στην 

πιο εξελιγµένη τους µορφή, χάρη σε υψηλής τεχνολογίας συστήµατα προβολής που 

συµπληρώνουν συσκευές αλληλόδρασης και ειδικά στερεοσκοπικά γυαλιά, τα συστήµατα 

εικονικής πραγµατικότητας στους χώρους του Ιδρύµατος Μείζονος Ελληνισµού επιτρέπουν στους 

θεατές να περιηγηθούν σε αρχαίες πόλεις που έχουν ανασυντεθεί φωτορεαλιστικά, όπως στη 

Μίλητο.  

Εκτός όµως από τις τρισδιάστατες αναπαραστάσεις που συνθέτονται εξ ολοκλήρου στον 

υπολογιστή «µοντελοποιώντας» τον υπαρκτό κόσµο, ανάµεσα στις αρχαιολογικές εφαρµογές 

συναντάµε και ρεαλιστικές απεικονίσεις, που δηµιουργούνται µε φωτογραφική αποτύπωση της 
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Εικόνα 15: Χρήση επαυξηµένης πραγµατικό- 
τητας µέσω smartphone 

πραγµατικότητας, όπως τα τρισδιάστατα πανοράµατα. Στην κατηγορία αυτή ανήκει η εφαρµογή 

Sacred Angkor – Avatars at the Flying Paiace. Στην απλή τους µορφή, οι ψηφιακές πανοραµικές 

εικόνες εύρους 360 µοιρών, που παράγονται µε σύνθεση διαδοχικών φωτογραφικών λήψεων και 

όταν προβάλλονται στην οθόνη ενός υπολογιστή δίνουν την αίσθηση του βάθους, χρησιµο-

ποιούνται ευρέως για την παρουσίαση µουσείων και αρχαιολογικών χώρων. [23]  

 

3.4.7. Επαυξηµένη πραγµατικότητα (Augmented Reality)     

Η επαυξηµένη πραγµατικότητα (augmented reality) είναι µια σχετικά νέα τεχνολογία που 

προσφέρει τη δυνατότητα εµφάνισης ψηφιακών αντικειµένων που ενσωµατώνονται µε έµµεσο 

τρόπο στο φυσικό περιβάλλον. Ένα προκαθορισµένο σηµείο του περιβάλλοντος ανιχνεύεται από 

την κάµερα ενός κινητού τηλεφώνου ή µιας ταµπλέτας και χρησιµοποιείται ως σηµείο αναφοράς 

ώστε να εµφανιστεί στη θέση του µέσα από την οθόνη ένα animation µε το οποίο µπορεί ο 

κάτοχος της συσκευής να αλληλεπιδράσει. Με αυτό τον τρόπο «επαυξάνεται» το φυσικό 

περιβάλλον καθώς εµφανίζονται αντικείµενα που δεν είναι αρχικά ορατά σε αυτό αλλά 

παρουσιάζονται µε τρόπο ώστε να φαίνονται ενσωµατωµένα εκεί. 

Αν και ο αρχικός σχεδιασµός της τεχνολογίας αφορούσε την αναπαραγωγή κάποιου animation, 

η χρήση της δεν περιορίζεται µόνο σε αυτό. Πρακτικά µπορούµε να εµφανίσουµε πληροφορίες µε 

οποιαδήποτε µορφή επιθυµούµε, όπως κείµενο, ήχο, βίντεο κλπ. Κι αυτή η ποικιλία δυνατοτήτων 

προβολής είναι που έχει κάνει την επαυξηµένη πραγµατικότητα τόσο προσιτή και µια από τις πιο 

ραγδαία εξελισσόµενες τεχνολογίες.  

Στην περίπτωση της επαυξηµένης πραγµατικότη-

τας, η αίσθηση της ενίσχυσης της πραγµατικότητας 

γίνεται συµβατικά σε πραγµατικό χρόνο και σε 

σηµασιολογικό περιεχόµενο όπως για παράδειγµα η 

εµφάνιση των αποτελεσµάτων σκορ σε ένα αγώνα 

στην τηλεόραση ή των διαφηµίσεων στο κέντρο ή στα 

πλαϊνά του αγωνιστικού χώρου. 

Κατά συνέπεια οι λειτουργίες της νέας τεχνολογίας 

θολώνουν τα όρια µεταξύ του τι είναι πραγµατικό και τι είναι φτιαγµένο από υπολογιστή ή 

δηµιουργηµένο από την ενίσχυση των αισθήσεων της όρασης, ακοής και αφής. Πρόκειται για την 

"προσθήκη εικονικής πληροφορίας" µέσω κατάλληλων συσκευών στο περιβάλλον (χώρο, 

αντικείµενα, ανθρώπους) το οποίο αντιλαµβάνεται ο άνθρωπος µέσω των αισθητηρίων οργάνων 

του. [20, 45] 
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Εικόνα 16: Αλληλεπίδραση χρήστη µε  
τρισδιάστατα εκθέµατα  

Στο Μουσείο Φυσικής Ιστορίας στο Λονδίνο σε µια ειδικά διαµορφωµένη αίθουσα γίνεται 

εκτεταµένη χρήση τεχνικών επαυξηµένης πραγµατικότητας. Οι επισκέπτες χρησιµοποιούν 

ταµπλέτες που παρέχονται δωρεάν από το µουσείο για να χειριστούν µεταξύ άλλων περιεχόµενο 

που προβάλλεται σε µία από τις τρεις οθόνες που υπάρχουν στο χώρο, web κάµερες σε 

διαφορετικά σηµεία του περιβάλλοντος και ογδόντα σηµεία µε LED λαµπτήρες ώστε να 

αλληλεπιδρούν µε τρισδιάστατα εκθέµατα και να συµµετέχουν σε κουίζ γνώσεων.  

Στο Ρότερνταµ, η επαυξηµένη πραγµατικότητα έχει αντικα-

ταστήσει τις ξεναγήσεις. Το Ολλανδικό Ινστιτούτο Αρχιτεκτο-

νικής έχει αναπτύξει µια ειδική εφαρµογή µέσω της οποίας 

όταν οι χρήστες smartphone στρέφουν τη συσκευή τους σε 

προκαθορισµένα σηµεία στην πόλη µπορούν να λαµβάνουν 

πληροφορίες για ιστορικές φωτογραφίες παλαιών κτισµάτων, 

τρισδιάστατα µοντέλα των κτιρίων µε τα οποία µπορούν να 

αλληλεπιδράσουν ή renderings από κτίρια που βρίσκονται υπό 

κατασκευή. Παρόµοια εφαρµογή υπάρχει στο Μουσείο Andy 

Warhol στο Πίτσµπουργκ όπου το κοινό µπορεί να δει σηµεία 

στην πόλη όπως και στη Νέα Υόρκη που έπαιξαν κάποιο ρόλο στη ζωή του µεγάλου καλλιτέχνη. 

Η επαυξηµένη πραγµατικότητα δεν περιορίζεται σε οπτικές παρεµβολές. Μια από τις πιο 

εντυπωσιακές υλοποιήσεις γίνεται στο Μουσείο του Λονδίνου όπου οι επισκέπτες µπορούν να 

περιηγηθούν στην πόλη και να ακούσουν ήχους που αναπαριστούν τη ζωή στην αρχαία Ρώµη, ενώ 

φυσώντας στο κινητό τους µπορούν να κάνουν «ανασκαφές» για να αποκαλύψουν εικονικά 

αντικείµενα που υποτίθεται είναι θαµµένα. Στο Εθνικό Στρατιωτικό Πάρκο στη Βιρτζίνια οι 

επισκέπτες µπορούν µε τη χρήση του GPS να αναβιώσουν τις µάχες του αµερικανικού εµφυλίου 

όπως εξελίχθηκαν στο φυσικό τοπίο. 

Με την τεχνολογία της εικονικής πραγµατικότητας όµως αλλάζει και η έννοια του χώρου όπου 

λαµβάνει χώρα το εκάστοτε εικαστικό δρώµενο. ∆εν είναι απαραίτητη η παρουσία του επισκέπτη 

ούτε στο φυσικό χώρο µίας έκθεσης, ούτε µπροστά στην οθόνη του υπολογιστή του. Παράδειγµα 

αποτελεί η έκθεση για τον Πικάσο από το Virginia Museum of Fine Arts (VMFA) στο Richmond 

των Ηνωµένων Πολιτειών, που θα φιλοξενούσε για περιορισµένο χρονικό διάστηµα έργα του 

µεγάλου καλλιτέχνη, ως ένας από τους επτά σταθµούς της παγκόσµιας περιοδείας της έκθεσης 

που οργανώνεται σε συνεργασία µε το Μουσείο Πικάσο στο Παρίσι.  
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Εικόνα 17: Αφίσα του Πικάσο στο  
Richmond από το Virginia Museum  
of Fine Arts (VMFA) 

Το Μουσείο στα πλαίσια της επικοινωνιακής πολιτικής για την έκθεση ανέθεσε σε µία 

διαφηµιστική εταιρία την ανάπτυξη εφαρµογής η οποία δίνει την δυνατότητα να παρασταθούν 

εικονικά πίνακες του ζωγράφου σε διάφορες πόλεις και 

µάλιστα ακόµα και σε εξωτερικούς χώρους. Τα έργα του 

Πικάσο µπορούσε να τα δει κανείς στους εξωτερικούς 

τοίχους κτιρίων, στο εσωτερικό ενός άδειου καταστήµατος 

ή ακόµη και στα γνωστά καταστήµατα καφέ ταχείας 

εξυπηρέτησης (Starbucks).  

Η επικοινωνιακή πολιτική της εικονικής έκθεσης στηρί-

χτηκε στην αφίσα που έχει δηµιουργηθεί για τις ανάγκες 

της έκθεσης. Το πρόσωπο του Πικάσο αποτελούνταν από 

µικρούς τετράγωνους ειδικούς κωδικούς (QR codes), οι 

οποίοι σαρώνονται ψηφιακά από την κάµερα του κινητού 

τηλεφώνου και δίνουν τη δυνατότητα στο χρήστη να δει τους πίνακες ζωγραφικής πάνω στο χώρο 

που τον περιβάλει.  

Οι νέες τεχνολογίες λοιπόν προσφέρουν εργαλεία µε τα οποία εκθέσεις µπορούν να 

µεταφερθούν σε οποιοδήποτε χώρο και χρόνο ο επισκέπτης βρίσκεται προσφέροντας µία 

καλλιτεχνική εµπειρία χωρίς κανένα περιορισµό. Τα µέσα για την επικοινωνιακή πολιτική τους 

δεν είναι πλέον µόνο µηνύµατα τα οποία προσκαλούν τους εν δυνάµει επισκέπτες, αλλά 

αποτελούν στην ουσία το εργαλείο για να δουν οι ίδιοι µία εκδοχή της έκθεσης στο σηµείο και τη 

χρονική στιγµή που έγιναν αποδέκτες του µηνύµατος. [38] 

Όπως κάθε τεχνολογία, έχει και τις αρνητικές της πτυχές. Γίνεται εύκολα αντιληπτό πως ένα 

µουσείο θα µπορούσε να βασιστεί υπέρµετρα στην επαυξηµένη πραγµατικότητα µε αποτέλεσµα 

το 80% της ξενάγησης να βασίζεται σε ψηφιακή πληροφόρηση κι έτσι να οδηγηθούµε σε αυτό 

που ονοµάζεται «τεχνολογικός κορεσµός». Και εδώ, όπως και σε πολλές άλλες χρήσεις νέων 

τεχνολογιών, τα ενδιαφερόµενα µέρη θα πρέπει να βρουν τη σωστή αναλογία µεταξύ χρήσιµης 

πληροφόρησης και ολοκληρωµένης εµπειρίας.  

Η επαυξηµένη πραγµατικότητα είναι από τις πιο δυναµικά εξελισσόµενες πτυχές της ψηφιακής 

τεχνολογίας. Ειδικά για τα µουσεία και τα πολιτιστικά ιδρύµατα γενικότερα, προσφέρει τη 

δυνατότητα παροχής νέων υπηρεσιών που λειτουργούν συµπληρωµατικά µε τις υπάρχουσες, ενώ 

παράλληλα κάνει προσιτά τα ιδρύµατα στις νεότερες γενιές που είναι πιο εξοικειωµένες µε την 

τεχνολογία. Επίσης δίνει τη δυνατότητα οι εκθέσεις να βγουν εκτός των τειχών ενός οργανισµού 

βάζοντας στο παιχνίδι και το φυσικό χώρο µιας πόλης παρέχοντας έτσι νέες µορφές δράσεων και 

εµπειριών. Αν µη τι άλλο ζούµε σε ενδιαφέροντες τεχνολογικά καιρούς. [31] 
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Εικόνα 18: Χρήση διαδραστικών τραπεζών από παιδιά σε εκπαιδευτικά προγράµµατα 

3.4.8. ∆ιαδραστικά τραπέζια  

Ένα παράδειγµα µιας ιδανικής περίπτωσης ανάπτυξης ενός διαδραστικού εκθέµατος είναι το 

διαδραστικό τραπέζι, στόχος του οποίου είναι να δηµιουργηθεί ένα έκθεµα που να παρέχει 

πρόσβαση στο πλήθος των ψηφιοποιηµένων πληροφοριών για τις συλλογές του µουσείου και 

ταυτόχρονα να αποτελέσει ένα χώρο συγκέντρωσης, ανταλλαγής απόψεων και κοινωνικής 

επαφής. Βασική προϋπόθεση της προτεινόµενης εγκατάστασης είναι να «µαγνητίζει» τον 

επισκέπτη, να ενθαρρύνει το διάλογο µεταξύ οµάδων επισκεπτών και να µπορεί να προσαρµόζεται 

σε ποικιλία καταστάσεων και χώρων µέσα και έξω από το µουσείο χωρίς να θυµίζει τους 

προσωπικούς ηλεκτρονικούς υπολογιστές αλλά ούτε και τα κοινά πλέον κιόσκια. 

Το διαλογικό τραπέζι επιτυγχάνει να φέρει κοντά τους επισκέπτες σε µια κοινωνική µορφή 

αλληλεπίδρασης και να κεντρίσει την περιέργεια τους, όσον αφορά στην αλληλεπίδραση µε το 

περιεχόµενο των συλλογών του µουσείου τις οποίες και τους προσφέρει µε απλό αλλά ταυτόχρονα 

πρωτότυπο τρόπο. [32] 

 

 

3.4.9. Ηλεκτρονικά παιχνίδια  

Το παιχνίδι είναι άρρηκτα συνδεδεµένο µε τη διαδραστικότητα αφού από µόνη της η 

διαδικασία του παιχνιδιού εµπεριέχει µια διαλογική σχέση, µια κοινωνική διάσταση και την 

ενεργό συµµετοχή του παίκτη. Οι Malone & Lepper στις µελέτες τους για το ρόλο του κινήτρου 

στη µάθηση ξεχωρίζουν τα στοιχεία της πρόκλησης, της περιέργειας, της φαντασίας και της 

δυνατότητας ελέγχου ως τα στοιχεία αυτά που χαρακτηρίζουν τα ηλεκτρονικά παιχνίδια και 

σαγηνεύουν τους χρήστες τους. Με λίγα λόγια, οι σύγχρονες θεωρίες για τη µάθηση, µε πρώτες τις 

µελέτες του Piaget, οδηγούν στο συµπέρασµα ότι η µάθηση προκύπτει πιο εύκολα σε ένα 

περιβάλλον διασκέδασης και πρόκλησης. Έτσι, τα µουσεία, µε µια σειρά από δηµιουργικές 

δραστηριότητες επιστρατεύονται στη βάση αυτή, µε στόχο και λόγο ύπαρξης και αποδεικνύουν 

ότι η µάθηση δεν είναι γρήγορη και εύκολη υπόθεση αλλά µια πρόκληση που µπορεί όµως να 

είναι ταυτόχρονα διασκεδαστική και ανταποδοτική. [32] 
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Εικόνα 19: Αλληλεπίδραση µε τρισδιάστατο εικονικό περι-
βάλλον για την κατασκευή αγγείων από το Ίδρυµα Μείζονος 
Ελληνισµού 

Εικόνα 20: Κατασκευή εικονικών 
κιόνων από το Ίδρυµα Μείζονος 
Ελληνισµού 

Τα ηλεκτρονικά παιχνίδια αξιοποιούνται από τα µουσεία ως εκπαιδευτικό υλικό. ∆ίνουν τη 

δυνατότητα, στο µουσείο να εικονοποιήσει τις µουσειακές αφηγήσεις και να τις παρουσιάσει µε 

τρόπο βιωµατικό και διαδραστικό. [24] Έτσι, το µουσείο προσφέρει γνώσεις και εµπειρίες µέσα 

από µια διασκεδαστική διαδικασία. Για παράδειγµα, το Ίδρυµα Μείζονος Ελληνισµού 

δηµιούργησε το εκπαιδευτικό ηλεκτρονικό παιχνίδι «Μαγική Οθόνη», ένα πρόγραµµα που 

αποτελεί µια σειρά εκπαιδευτικών παιχνιδιών-εµπειριών και δίνει τη δυνατότητα στους νεαρούς 

επισκέπτες να συµµετέχουν ενεργά και µε δηµιουργικό τρόπο στην κατασκευή γνωστών αγγείων, 

µαθαίνοντας παράλληλα για τα δηµοφιλή ολυµπιακά αθλήµατα και τους αθλητές της αρχαιότητας. 

Οι επισκέπτες διαλέγουν τα εικονικά θραύσµατα διαφόρων αγγείων και σαν µικροί συντηρητές, τα 

ενώνουν για να δουν τις παραστάσεις ολυµπιακών αθληµάτων να ζωντανεύουν µπροστά στα 

µάτια τους. 

Για παράδειγµα, το Ίδρυµα Μείζονος Ελληνισµού δηµιούργησε το εκπαιδευτικό ηλεκτρονικό 

παιχνίδι «Μαγική Οθόνη», ένα πρό-

γραµµα που αποτελεί µια σειρά 

εκπαιδευτικών παιχνιδιών-εµπειριών 

και δίνει τη δυνατότητα στους 

νεαρούς επισκέπτες να συµµετέχουν 

ενεργά και µε δηµιουργικό τρόπο 

στην κατασκευή γνωστών αγγείων, 

µαθαίνοντας παράλληλα για τα 

δηµοφιλή ολυµπιακά αθλήµατα και τους αθλητές της αρχαιότητας. Οι επισκέπτες διαλέγουν τα 

εικονικά θραύσµατα διαφόρων αγγείων και σαν µικροί συντηρητές, τα ενώνουν για να δουν τις 

παραστάσεις ολυµπιακών αθληµάτων να ζωντανεύουν µπροστά στα µάτια τους. 

Επίσης, ένα παρόµοιο πρόγραµµα από το Ίδρυµα Μείζονος Ελληνισµού που αναφέρεται σε 

µαθητές µεταξύ 7 και 12 ετών, ξεκινά µε τη δηµιουργία µιας 

σειράς απλών δραστηριοτήτων, όπως είναι η κατασκευή 

εικονικών κιόνων ιωνικού και δωρικού ρυθµού. Οι µαθητές 

έπρεπε να επιλέξουν µεταξύ διάσπαρτων τµηµάτων των δύο 

κιόνων, να συγκρίνουν και να οικοδοµήσουν τους κίονες, 

λαµβάνοντας υπ’ όψη τους το µέγεθος, τις αναλογίες, τη 

συµµετρία της τελικής κατασκευής τους. Η µεθοδολογία της 

διερευνητικής αυτής αξιολόγησης είναι ποιοτικής µορφής, 

βασιζόµενη στην παρατήρηση της δράσης των µαθητών µέσα στο εικονικό περιβάλλον και στον 

προσδιορισµό των σηµείων εκείνων όπου η αλληλεπίδρασή τους µε το σύστηµα δείχνει να 
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Εικόνα 21: Εικόνα από το έργο "Beyond Pages"  
του Ιάπωνα καλλιτέχνη Μasaki Fujihata 

µεταβάλλει την ισχύουσα άποψή τους για το περιεχόµενο και το βαθµό κατανόησης της 

δραστηριότητας. [32] 

Άλλο ένα τέτοιο παράδειγµα αποτελεί το βραβευµένο διαδραστικό περιβάλλον "Beyond 

Pages" που δηµιούργησε ο Ιάπωνας καλλιτέχνης Μasaki Fujihata. Σε αυτό, ένας προβολέας 

προβάλλει πάνω σε ένα τραπέζι εικόνες από τις σελίδες ενός δερµατόδετου τόµου, οι οποίες 

ενεργοποιούνται µε ένα στυλό, ζωντανεύοντας τα αντικείµενα που αναφέρονται στο βιβλίο 

(πέτρα, µήλο, πόρτα, φως, κλπ). Η ηχητική υπόκρουση µιµείται την κίνηση του καθενός πάνω στο 

χαρτί, εκτός από τις συλλαβές της γιαπωνέζικης γραφής, για τις οποίες ακούγεται µία φωνή που 

τις προφέρει όταν επιλεγούν µόλις ο χρήστης σηκώσει 

το στυλό. Έτσι, η πέτρα και το µήλο κυλάνε πάνω στην 

ψηφιακή σελίδα, το φως ανάβει στη λάµπα γραφείου, η 

πόρτα ανοίγει µία οθόνη βίντεο µπροστά από την οποία 

µπορείς να διαβάσεις. Σε ένα παιχνίδι µεταξύ του 

παραδοσιακού τρόπου οργάνωσης και αποθήκευσης 

πληροφοριών µε σειριακό τρόπο που αντιπροσωπεύει 

το βιβλίο, και των νέων µέσων ψηφιακής απεικόνισης, 

ο καλλιτέχνης πειραµατίζεται και αναλύει τις ιδιότητες και τα όρια και των δύο κόσµων. 

Χρησιµοποιεί την ιδέα του ξεφυλλίσµατος ενός παραδοσιακού βιβλίου, αλλά ξεπερνάει τα 

δισδιάστατα όριά του, εισάγοντας στοιχεία έκπληξης και εµφανίζοντας τρισδιάστατα και 

κινούµενα στοιχεία, ενώ παράλληλα διατηρεί ένα εξαιρετικά απλό και εύχρηστο περιβάλλον για 

τους θεατές του έργου. [27] 

Μία άλλη εφαρµογή που επίσης εξερευνάει τη σχέση πραγµατικών και εικονικών επισκεπτών 

και διαδραστικών τρόπων µετάδοσης πληροφοριών για τα µουσειακά εκθέµατα είναι το 

πρόγραµµα DinoHunter για µουσεία φυσικής ιστορίας. Αυτή σχεδιάστηκε από δύο γερµανικά 

εργαστήρια που έχουν έδρα το Darmstadt, το Büro für Interaktion και το τµήµα Digital 

Storytelling του Computer Graphics Centre. Το πρόγραµµα αυτό έχει την ιδέα της επίσκεψης στο 

µουσείο µε τη µορφή ενός εκπαιδευτικού, αλλά και διασκεδαστικού παιχνιδιού, το οποίο 

βασίζεται στις επιστηµονικές πληροφορίες για τους δεινόσαυρους που τους παρέχει το σχετικό 

µουσείο, αλλά συνδυάζει παράλληλα διαφορετικές τεχνικές αφήγησης, όπως δραµατουργικά 

στοιχεία ταινιών του Hollywood, παραµυθιών ή θεατρικών παιχνιδιών, και στοιχεία "εµβύθισης" 

από ηλεκτρονικά παιχνίδια για να κάνει τη µάθηση πιο αποτελεσµατική. 
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Εικόνα 22: Υποθετική σκηνή του προγράµ-
µατος DinoHunter  

 

Οι επισκέπτες µπορούν να συµµετάσχουν στο παιχνίδι και να έχουν πρόσβαση στις σχετικές 

πληροφορίες µε διαφορετικά ηλεκτρονικά εξαρτήµατα, όπως φορητές συσκευές που συνδυάζουν 

τις ψηφιακές πληροφορίες µε τα πραγµατικά εκθέµατα σε ένα περιβάλλον "µεικτής 

πραγµατικότητας", ή σταθερούς σταθµούς πληροφόρησης στους οποίους µπορούν να 

παραπέµπουν οι φορητές συσκευές. Έτσι, για παράδειγµα, ένα στοιχείο του προγράµµατος, το 

DinoExplorer επιτρέπει στους επισκέπτες ενός µουσείου φυσικής ιστορίας που παρατηρούν έναν 

πραγµατικό σκελετό δεινόσαυρου, να δουν στη 

φορητή ψηφιακή συσκευή τους εικονικές 

τρισδιάστατες ταινίες που δείχνουν πώς αυτός ο 

δεινόσαυρος ανέπνεε ή πώς έµοιαζε µε την 

προσθήκη των µυών, δέρµατος και των άλλων 

στοιχείων του σώµατος του.  

Ένα άλλο κοµµάτι του προγράµµατος, το 

DinoTalk, επιτρέπει στους επισκέπτες να 

"συζητήσουν" µε το δεινόσαυρο και να τον 

ρωτήσουν για παράδειγµα, πώς τον λένε ή πόσα 

κιλά ζυγίζει, ενώ το DinoSim αναπαριστά τα χαρακτηριστικά και την κίνηση του δεινόσαυρου, 

βασισµένο σε επιστηµονικές πληροφορίες. [33] Είναι εµφανές ότι ένα τέτοιο σπονδυλωτό κι 

ευέλικτο σύστηµα προσφέρει πολλές δυνατότητες προσωποποίησης της επίσκεψης για 

διαφορετικές οµάδες, καθώς και εκπαιδευτικές δυνατότητες όχι µόνο κατά τη διάρκεια της 

επίσκεψης, αλλά και προετοιµασίας πριν από αυτήν και επεξεργασίας της (για παράδειγµα, στην 

τάξη) στη συνέχεια. [27] 

 

3.4.10. Προσοµοιωτές 

Σε µια στοχευµένη προσοµοίωση υπάρχει µια κατά προσέγγιση ταυτοποίηση µεταξύ της 

οπτικής αντίληψης των χρηστών για το πραγµατικό φυσικό περιβάλλον και της πρόσθετης οπτικής 

προοπτικής των χρηστών σε ένα τρισδιάστατο περιβάλλον γραφικής παράστασης, όπως αυτό 

φαίνεται τελικά στην οθόνη. Η σχέση µεταξύ πραγµατικού και εικονικού είναι σχετική και 

λαµβάνεται από τη θέση και τη µετακίνηση των καµερών της συσκευής στο τρισδιάστατο 

περιβάλλον που καθορίζεται από το εξειδικευµένο υλικό προσδιορισµού θέσης και 

προσανατολισµού.   
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Εικόνα 23: Ο προσοµοιωτής στο ΝΟΗΣΗΣ 

Εικόνα 24: ∆ιαδραστικός πίνακας 

Ο Προσοµοιωτής που έχει εγκατασταθεί στο «ΝΟΗΣΙΣ: Κέντρο ∆ιάδοσης Επιστηµών και 

Μουσείο Τεχνολογίας» στη Θεσσαλονίκη, είναι µία αίθουσα 18 θέσεων, που µπορεί να συνδυάζει 

την τρισδιάστατη εικόνα µε συγχρονισµένη κίνηση και επιταχύνσεις.  

Το σύστηµα προβολής προσφέρει τρισδιάστατες (3D) 

εικόνες υψηλής ευκρίνειας και φωτεινότητας, τις οποίες ο 

επισκέπτης αντιλαµβάνεται χάρη στα ειδικά γυαλιά που 

φοράει κατά τη διάρκεια της προβολής. Αυτές οι εικόνες 

σε συνδυασµό µε το ηχητικό σύστηµα υψηλής ποιότητας 

και την ειδικά σχεδιασµένη αίθουσα, στην οποία κατά-

λαµβάνεται ολόκληρο το οπτικό πεδίο του θεατή, δηµιουρ-

γούν την αξέχαστη εµπειρία που προσφέρει ένα Motion 

Simulation Theater (Κινηµατοθέατρο Εξοµοίωσης Κίνησης). 

Στον προσοµοιωτή, η ουσιαστική ιδιαιτερότητα οφείλεται στο γεγονός, πως δίνεται στον θεατή 

η αίσθηση της κίνησης. Αυτό γίνεται καθώς ο θεατής είναι καθισµένος σε ειδικά διαµορφωµένα 

οχήµατα, τα οποία κινούνται σε πλήρη συγχρονισµό µε την προβαλλόµενη εικόνα και δηµιουρ-

γούν µια πολύ ρεαλιστική αίσθηση συµµετοχής στην δράση της ταινίας που προβάλλεται.  

Πριν από την είσοδό τους στην κυρίως αίθουσα του προσοµοιωτή, οι επισκέπτες εισέρχονται 

στην αίθουσα προετοιµασίας (pre show room), όπου παρακολουθούν µια εισαγωγή σχετικά µε την 

ταινία, η οποία θα ακολουθήσει. [34] 

 

3.4.11. ∆ιαδραστικοί πίνακες (interactive whiteboard) 

Οι διαδραστικοί πίνακες (interactive whiteboard) είναι 

ψηφιακές συσκευές αφής που συνδέονται µε έναν υπολογιστή 

που δηµιουργεί τις εικόνες ή τα δεδοµένα και ένα προβολικό 

(προτζέκτορα). Το προβολικό προβάλλει το οπτικό σήµα 

εξόδου του υπολογιστή στην επιφάνεια του πίνακα. Ο χρήστης 

µπορεί να αλληλεπιδράσει µε τα εικονιζόµενα αντικείµενα, 

χρησιµοποιώντας την αφή. Οι διαδραστικοί πίνακες χρησιµο-

ποιούνται από µουσεία στο πλαίσιο εκπαιδευτικών προγραµµάτων για σχολικές οµάδες. 

 

3.4.12. ∆ιαδραστικοί ξεναγοί - ροµπότ  

Τη σχέση πραγµατικών επισκεπτών και εικονικών από το ∆ιαδίκτυο, καθώς και την πρόσβαση 

των τελευταίων στους εκθεσιακούς χώρους του µουσείου εξερεύνησε και η κοινοπραξία του 
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Εικόνα 25: Το ροµπότ Λευκός που 
χρησιµοποιήθηκε πιλοτικά στην έκθεση 
"Κρόσσια, Χιτώνες, Ντουλαµάδες, 
Βελάδες - 4000 χρόνια Ελληνικής 
φορεσιάς" του Ιδρύµατος Μείζονος 
Ελληνισµού 

έργου έρευνας και ανάπτυξης ΤOURBOT (Interactive Museum Presence through Robotic 

Avatars, "Αλληλεπιδραστική Τηλε-παρουσία σε Μουσεία µέσω Ροµποτικών Εκπροσώπων") που 

συγχρηµατοδοτήθηκε από το Πρόγραµµα "Τεχνολογίες της Κοινωνίας των Πληροφοριών" της 

Ευρωπαϊκής Επιτροπής και τους συµµετέχοντες φορείς (Ίδρυµα Τεχνολογίας και Έρευνας ως 

συντονιστής φορέας, το Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο Αθηνών, το Ίδρυµα Μείζονος 

Ελληνισµού, η εταιρεία THEON - Ροµποτικά Συστήµατα (Ελλάδα), το Γερµανικό Τεχνολογικό 

Μουσείο της Βόννης, το Πανεπιστήµιο Βόννης και το Πανεπιστήµιο του Φράιµπουργκ 

(Γερµανία)). Στόχος του πρωτότυπου αυτού προγράµµατος ήταν η δηµιουργία ενός διαδραστικού 

ξεναγού-ροµπότ, το οποίο θα έδινε ατοµική πρόσβαση στα µουσειακά εκθέµατα µέσω του 

∆ιαδικτύου. Το Tourbot λειτουργεί ως συµβολικός εκπρόσωπος (avatar) του χρήστη στο µουσείο 

και δέχεται εντολές από το διαδίκτυο, οι οποίες καθορίζουν τις κινήσεις του στον πραγµατικό 

χώρο της έκθεσης και την επιλογή των εκθεµάτων που θα επισκεφτεί. Μέσω µίας κάµερας που 

είναι τοποθετηµένη πάνω στο ροµπότ, ο εικονικός χρήστης λαµβάνει εικόνες βίντεο του χώρου 

της έκθεσης. Έτσι, ο χρήστης από µακριά έχει µία εξατοµικευµένη τηλε-παρουσία στο µουσείο, 

διαλέγει ποια εκθέµατα θέλει να δει, καθώς και τον τρόπο που θέλει να τα δει (οπτική γωνία, 

ανάλυση, απόσταση από το έκθεµα, κλπ). Παράλληλα, ο επισκέπτης στο φυσικό χώρο έχει τη 

δυνατότητα να χρησιµοποιήσει το ροµπότ ως ξεναγό, ζητώντας πληροφορίες για τα εκθέµατα και 

επιλέγοντας ειδικές ξεναγήσεις. [35] 

Ένα από τα ροµπότ Τourbot µε το όνοµα Λεύκος 

χρησιµοποιήθηκε για πιλοτική ξενάγηση στο Βυζαντινό 

και Χριστιανικό Μουσείο Αθηνών στην περιοδική έκθεση 

"Το Βυζάντιο µέσα από τα µάτια ενός Ροµπότ" και στο 

Ίδρυµα Ελληνικού Κόσµου στην έκθεση "Kρόσσια, 

Χιτώνες, Ντουλαµάδες, Bελάδες - 4000 χρόνια Ελληνικής 

φορεσιάς" (Εικ. 4). Πέρα από τις τεχνολογικές προκλήσεις 

που αντιµετώπισε το πρόγραµµα αυτό, έθεσε επίσης και 

µία σειρά από µουσειολογικά ζητήµατα για την επικοινω-

νία στο µουσείο, τη σχέση πραγµατικών και εικονικών 

επισκεπτών και τη γενικότερη στρατηγική των πολιτισµικών οργανισµών και τον τρόπο που 

ιεραρχούν τις προτεραιότητες τους. Έρευνες αξιολόγησης πιο παραδοσιακών τεχνολογικών 

εφαρµογών, όπως οι πολυµεσικοί σταθµοί πληροφόρησης που είναι σταθερά τοποθετηµένοι σε 

µία γωνία της αίθουσας, έχουν δείξει ότι η παρουσία τους επηρεάζει την όλη ατµόσφαιρα στην 

αίθουσα και τη συµπεριφορά των επισκεπτών, ακόµα και αυτών που δε χρησιµοποίησαν το 

ηλεκτρονικό πρόγραµµα. [27] 
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3.4.13. Ηλεκτρονικοί χάρτες 

Οι ηλεκτρονικοί χάρτες βοηθούν τον εικονικό επισκέπτη να πλοηγηθεί στους ιστότοπους των 

µουσείων που έχουν αναρτηθεί στο διαδίκτυο. Μάλιστα, οι ιστοσελίδες των µεγάλων µουσείων 

είναι εµπλουτισµένες µε ποικίλο υλικό και δίνουν πολλές δυνατότητες στον επισκέπτη-χρήστη, ο 

οποίου µπορεί να δει διαδικτυακές εκθέσεις, να ψυχαγωγηθεί αλλά και να επιµορφωθεί µε 

ψηφιακά παιχνίδια ή ακόµη να δηµιουργήσει τις δικές του τρισδιάστατες εκθέσεις µε τα έργα των 

συλλογών του µουσείου.  

 

3.5. ∆υνατότητες και περιορισµοί της χρήσης των νέων τεχνολογιών στα 

µουσεία 

Είναι σαφές ότι η τεχνολογία δεν µπορεί να εισαχθεί από µόνη της ως αυτοσκοπός, µέσα σε 

ένα µουσείο, αλλά θα πρέπει να ενταχθεί σε έναν σαφώς ορισµένο στόχο. Πολλοί µελετητές 

υποστηρίζουν ότι η γνωστική επίπτωση µιας έκθεσης βελτιώνεται εντυπωσιακά µε την υιοθέτηση 

σχετικών τεχνικών. Με τη δηµιουργία µιας σαφούς δοµής για το περιεχόµενο µιας έκθεσης, τη 

σχέση και τη σηµασία της για τους επισκέπτες, τον τρόπο µε τον οποίο είναι οργανωµένη, τις 

γνωστικές προσδοκίες µπορεί να αυξηθεί η δυνατότητα των επισκεπτών να απολαύσουν την 

εµπειρία µε την ανακάλυψη και να καταλάβουν τι ανακάλυψαν.  

Τα πολυµέσα, ειδικά τα διαδραστικά, παρουσιάζουν σηµαντικά πλεονεκτήµατα ως προς αυτή 

τη χρήση. Προσφέρουν πολλές ετερογενείς πληροφορίες σχετικά µε την έκθεση, 

συµπεριλαµβανοµένων φωτογραφιών, σχεδίων και κατόψεων, αρχιτεκτονικών µοντέλων, βίντεο, 

οµοιωµάτων, σχολιασµών από αφηγητή, κειµένων (λεζάντες, πινακίδες ακόµη και άρθρα), και 

δεδοµένων τεκµηρίωσης. Επίσης, δίνουν στους επισκέπτες ένα µηχανισµό ώστε να βλέπουν από 

αυτές τις πληροφορίες µόνον όσες ανταποκρίνονται στα ενδιαφέροντά τους, και εποµένως να 

δώσει τη δυνατότητα ανταπόκρισης στις ιδιαιτερότητες διαφορετικών οµάδων κοινού. [36] 

Σε όλες αυτές όµως τις δυνατότητες που δίνει στα µουσεία η χρήση νέων τεχνολογιών, υπάρχει 

και το ανάλογο κόστος. Η είσοδος της πληροφορικής σε όλους τους χώρους της κοινωνίας, 

οδήγησε κάποιες φορές τα µουσεία στην τυφλή υιοθέτηση τεχνολογικών εφαρµογών, χωρίς να 

εξετάζουν πρώτα αν αυτές όντως υπηρετούν τους σκοπούς του οργανισµού τους. Οι εφαρµογές 

νέων τεχνολογιών έχουν γίνει ένας από τους βασικούς τρόπους για να υποδηλώσουν οι 

πολιτισµικοί οργανισµοί ότι είναι µοντέρνοι και ανοιχτοί στις νέες επιταγές της κοινωνίας, αλλά 

σε αυτήν τους την προσπάθεια κάποιες φορές ξεχνούν το πιο σηµαντικό, που είναι οι ανάγκες των 

επισκεπτών τους και κατά πόσο αυτές υπηρετούνται ικανοποιητικά από τα νέα ψηφιακά εργαλεία.  
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Η παρουσία ηλεκτρονικών εφαρµογών στις εκθέσεις επηρεάζει την όλη ατµόσφαιρα και 

συµπεριφορά των επισκεπτών ακόµα και όταν αυτές δεν χρησιµοποιούνται από όλους. Τα νέα 

µέσα προσφέρουν αναµφίβολα πολλαπλές δηµιουργικές δυνατότητες για να συµπληρώσουν το 

κοινωνικό, ιστορικό και ιδεολογικό υπόβαθρο των εκθεµάτων και να τονίσουν τις βασικές ιδέες 

που κρύβονται πίσω από αυτά, απευθυνόµενα σε όλες µας τις αισθήσεις. Όµως δυστυχώς, σε 

πολλές περιπτώσεις γίνεται επιπόλαιη χρήση εντυπωσιακών τεχνολογικών ευρηµάτων και 

πολύπλοκων προγραµµατιστικών επιλογών που δεν συνοδεύονται από αντίστοιχο περιεχόµενο και 

καταλήγουν σε ρηχές και επιφανειακές εφαρµογές. Άλλες πάλι φορές, η ελλιπής διαστρωµάτωση 

της πληροφορίας κουράζει το χρήστη και αποσπά την προσοχή του από τα αληθινά αντικείµενα, 

αντί να στηρίζει συµπληρωµατικά την έκθεση. [37] Έτσι, παρατηρείται το φαινόµενο κάποια 

µουσεία να εξοπλίζονται µε ακριβά και πολύπλοκα διαδραστικά µηχανήµατα, χωρίς να έχουν 

πρώτα καλύψει κενά στην τεκµηρίωση και στην οργάνωση των συλλογών τους. 

Για να είναι αποτελεσµατικά, τα ψηφιακά µέσα θα πρέπει να δίνουν νόηµα στο συνολικό 

περιεχόµενο της έκθεσης και να βοηθούν τον επισκέπτη να επικοινωνήσει µε τα υπόλοιπα 

εκθέµατα. Σε κάθε περίπτωση, η χρήση τεχνολογίας δε θα πρέπει να είναι αυτοσκοπός αλλά θα 

πρέπει να χρησιµοποιείται ως βοηθητικό και αποτελεσµατικό εργαλείο, το οποίο θα συµπληρώνει 

εννοιολογικά τα θέµατα της έκθεσης και θα αναδεικνύει τα αληθινά αντικείµενα. [18] 

∆ιαφορετικά, υπάρχει ο κίνδυνος τα νέα µέσα να αποπροσανατολίσουν τον επισκέπτη και να 

επηρεάσουν τη συµπεριφορά του µέσα στο µουσείο. Έρευνες έχουν δείξει ότι, σε τέτοιες 

περιπτώσεις, την προσοχή των επισκεπτών αποσπά το τεχνολογικό µέσο και όχι το αντικείµενο 

της έκθεσης.  

Η καταλληλότητα και η επιτυχία των πολυµέσων σε µια έκθεση εξαρτάται από την κατανόηση 

των πιθανών προτερηµάτων ή µη. Στην πράξη, η σύλληψη και η σχεδίαση πολυµεσικών εφαρµο-

γών για τις εκθέσεις µπορεί να αντιµετωπιστεί από δύο διαφορετικές, αλλά αλληλοσυµπλη-

ρούµενες οπτικές γωνίες: τη συγχρονική προσέγγιση από το µουσείο και τη συνολική θεώρηση 

της έκθεσης από τη µια πλευρά, τη δοµική άποψη της ίδιας της πολυµεσικής εφαρµογής ως 

αντικείµενο καθεαυτό από την άλλη πλευρά. Το πρώτο παρέχει το λειτουργικό περιεχόµενο για το 

δεύτερο. 

Ο προσδιορισµός της ιδέας µιας έκθεσης συνεπάγεται αποφάσεις για τη χρήση (ποιοι είναι οι 

στόχοι της έκθεσης), το περιεχόµενο (τι αντικείµενα και τι ερµηνευτικές τεχνικές θα χρησιµο-

ποιηθούν), τη δοµή (γραµµική ή βασισµένη στην ανακάλυψη), το κοινό (παιδιά, ντόπιοι, 

τουρίστες) και την επικοινωνιακή µέθοδο (αντικειµενο-κεντρική ή ερµηνευτική). Τότε, στην 

ανάπτυξη της ιδέας θα πρέπει να ληφθούν συγκεκριµένες αποφάσεις σε σχέση µε το σενάριο, τα 

µέσα και τα εκθέµατα ή τα αντικείµενα που θα χρησιµοποιηθούν για να υποστηρίξουν την έκθεση. 
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Ως γενική αρχή θα µπορούσαµε να πούµε ότι οι επισκέπτες χαίρονται όταν µπορούν να 

απολαµβάνουν εξατοµικευµένη ξενάγηση στο µουσείο, όταν µπορούν να έχουν άποψη για την 

πορεία τους στο χώρο, να κάνουν ερωτήσεις, όταν διεγείρονται τα µαθησιακά ή αισθητικά τους 

κριτήρια, θετικά ή αρνητικά, και όταν µπορούν να συνοδεύσουν την εµπειρία τους κατά τη 

διάρκεια της ή µετά µε κάποιες άλλες δραστηριότητες. Αυτές οι αρχές διέπουν τον καθορισµό των 

πιθανών χρήσεων για τα πολυµέσα. [36]  

Πρόβληµα παρουσιάζεται, επίσης, όταν ο επισκέπτης δεν είναι εξοικειωµένος µε τις νέες 

τεχνολογίες ή πολύ περισσότερο, όταν το ίδιο το ψηφιακό περιβάλλον είναι δύσχρηστο. Για το 

λόγο αυτό, οι σχεδιαστές των ψηφιακών µέσων θα πρέπει να λαµβάνουν υπ’ όψιν τους τις 

δυσκολίες που έχει ένα µέρος του κοινού στη χρήση της τεχνολογίας και θα πρέπει να σχεδιάζουν 

τα µέσα µε τέτοιο τρόπο ώστε να είναι ελκυστικά και εύχρηστα από το ευρύ κοινό. Υψηλής 

τεχνολογίας εκθέµατα µε δυσκολίες στη χρήση τους έχουν αρνητικό αντίκτυπο, εφόσον 

αποτυγχάνουν να επικοινωνήσουν µε τον επισκέπτη και δεν τον βοηθούν να κατανοήσει το 

περιεχόµενο της έκθεσης. Ο επισκέπτης-χρήστης µπορεί εύκολα να κουραστεί να απογοητευτεί ή 

ακόµη και να εκνευριστεί από την δυσκολία αλληλεπίδρασης µε το τεχνολογικό µέσο και τελικά 

να αποκοµίσει µια αρνητική εµπειρία από την επίσκεψή του στο µουσείο. [27] 

O Marshall McLuhan θέλοντας να περιγράψει παραστατικά την αµηχανία που συχνά νιώθουµε 

µπροστά στις νέες τεχνολογίες την ονόµασε «Narcissus Effect», δηλαδή η «επίδραση του 

Νάρκισσου»: Όταν οι δυνατότητες που οι νέες τεχνολογίες προσφέρουν είναι τόσο επαναστατικές 

που απαιτείται χρόνος για να µπορέσουµε να τις αντιληφθούµε στην καθηµερινή τους πρακτική 

χρήση. Ο λόγος αυτής της καθυστέρησης, όµως, δεν είναι απλά ότι χρειαζόµαστε χρόνο να 

εξοικειωθούµε µε την τεχνική των νέων τεχνολογιών, αλλά κυρίως ότι χρειάζεται να καταλάβουµε 

τη λογική τους ως  µέρος της καθηµερινής µας ζωής, αφού πρώτα τοποθετήσουµε τους όρους και 

τα όρια της καθηµερινής µας ζωής. Με έναν παρόµοιο τρόπο, το κατά πόσο τα µουσεία 

βρίσκονται ακόµα υπό την «επίδραση του Νάρκισσου», είναι συνυφασµένο κυρίως µε το πώς τα 

µουσεία αντιλαµβάνονται το ρόλο τους στην κοινωνία, κατά δεύτερο λόγο µε το πώς 

αντιλαµβάνονται τη σχέση τους µε τις νέες τεχνολογίες και έπειτα πόσο έµπειροι χρήστες των 

νέων τεχνολογιών είναι.  [39] 

Ένα άλλο ζήτηµα που θίγουν οι εφαρµογές της πληροφορικής στο χώρο του πολιτισµού έχει να 

κάνει µε θέµατα οικονοµικά. Πρώτα απ’ όλα, υπάρχει τεράστιο οικονοµικό κόστος, διότι 

χρειάζονται µεγάλες επενδύσεις σε προσωπικό και εξοπλισµό (υλικό και λογισµικό), αυξηµένο 

χρόνο και κόστος για την εγκατάσταση του εξοπλισµού, κάλυψη του κόστους οµαλής λειτουργίας 

και συντήρησης των τεχνολογικών συστηµάτων, σχετική   κατάρτιση   του   προσωπικού   που   θα   

χειριστεί το νέο τεχνολογικό εξοπλισµό, και πολλά άλλα. [17] Το κυνήγι της χρηµατοδότησης 
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οδήγησε σε ορισµένες περιπτώσεις, τη συµµετοχή πολιτισµικών οργανισµών σε προγράµµατα 

ανάπτυξης και τεχνολογίας όπως αυτά της Ευρωπαïκής Ένωσης, που έδιναν έµφαση στον 

πειραµατισµό µε τεχνολογίες αιχµής και όχι αναγκαστικά στις προτεραιότητες του πολιτισµικού 

χώρου. Έτσι, κάποια µουσεία αλλά και άλλοι πολιτισµικοί οργανισµοί βρέθηκαν να κυνηγάνε 

λύσεις σε νέα τεχνολογικά προβλήµατα ή να πειραµατίζονται µε ακριβά και σπάνια µηχανήµατα, 

χωρίς να έχουν πρώτα συµπληρώσει βασικά κενά στην τεκµηρίωση και την οργάνωση των 

συλλογών τους. Βέβαια, παρά τα σηµαντικά προβλήµατα, αυτός ο πειραµατισµός, ακόµα και όταν 

δεν βοηθούσε στη σωστή ιεράρχηση των αναγκών των µουσείων, οδήγησε σε κάποιες 

περιπτώσεις σε ενδιαφέρουσες εφαρµογές. [37]  

Η χρήση της νέας τεχνολογίας δεν προσφέρει µαγικές λύσεις σε όλα. Θα πρέπει να είναι 

κατανοητό γιατί χρησιµοποιούνται αυτά τα µέσα, σε τι ακριβώς αποσκοπούν και ότι όντως αυτός 

είναι ο καλύτερος τρόπος για να προσεγγίσουν το κοινό. Αν οι απαντήσεις σε όλες αυτές τις 

ερωτήσεις είναι θετικές, τότε το µουσείο µπορεί να περάσει σε πρακτικά ζητήµατα κατασκευής 

πολυµέσων. [36] 

 

3.6. Υποδοχή των νέων τεχνολογιών από τα ελληνικά µουσεία 

Στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια υπάρχει ένα αυξανόµενο ενδιαφέρον για τη δηµιουργία 

εκθέσεων που να περιλαµβάνουν και «κάτι από τα σύγχρονα µέσα», µε κάποια µορφή διάδρασης. 

Χαρακτηριστικό παράδειγµα αποτελεί το Ίδρυµας Μείζονος Ελληνισµού, που ξεφεύγοντας από 

τη λογική του παραδοσιακού µουσείου µε τις συλλογές και τα αντικείµενα στράφηκε στις νέες 

τεχνολογίες και αποτελεί σήµερα το συνώνυµο του «µοντέρνου µουσείου».  

Το παράδειγµα όµως αυτό αναφέρεται σε µουσείο – οργανισµό χωρίς αντικείµενα. Στην 

πλειοψηφία τους όµως, τα ελληνικά µουσεία είναι µουσεία µε πλούσιες και µοναδικές συλλογές 

αντικειµένων. Από τη δοµή τους επιπλέον, ο χρόνος του προσωπικού των περισσοτέρων 

ελληνικών µουσείων αφιερώνεται στη φροντίδα αυτών των αντικειµένων, στην καταγραφή, τη 

µελέτη, τη δηµοσίευση, ενώ ο επικοινωνιακός ρόλος των µουσείων και οι δυνατότητες ερµηνείας 

των συλλογών παραµένουν σε δεύτερη µοίρα. Συχνά µάλιστα, η ενασχόληση µε τις νέες 

τεχνολογίες θεωρείται δραστηριότητα που δεν ανήκει στις προτεραιότητες του προσωπικού του 

µουσείου, αποδίδεται ως δευτερεύουσα διαδικασία σε µη ειδικούς, σε τεχνικό προσωπικό, σε 

προσωπικό που δεν γνωρίζει επαρκώς το υλικό. Το αποτέλεσµα είναι η εισαγωγή των νέων 

τεχνολογιών να είναι εξαιρετικά περιορισµένη, κυρίως σε µουσεία που είναι µακριά από µεγάλα 

αστικά κέντρα, και στις λίγες περιπτώσεις που χρησιµοποιείται να περιορίζεται σε κινήσεις 

εντυπωσιασµού περισσότερο, παρά σε κινήσεις ουσίας, που θα φέρουν αφενός την ουσιαστική 
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εισαγωγή των νέων τεχνολογιών στα µουσεία και αφετέρου θα επιτρέψουν τη χρήση τους στο 

µέγιστο δυνατό βαθµό, και όλα αυτά σε αντίθεση µε τα µεγάλα µουσεία της πρωτεύουσας που 

διαθέτουν τεχνολογικά µέσα ισάξια µε αυτών των µεγάλων ευρωπαϊκών µουσείων.  

Προκειµένου τα ελληνικά µουσεία να κατανοήσουν τις δυνατότητες που µας δίνονται από τις 

νέες τεχνολογίες και τη χρήση των εργαλείων τους, θα πρέπει να συνειδητοποιήσουν ότι τα 

πολυµέσα δεν προσφέρουν απλώς παιχνίδια, αλλά είναι εργαλεία που µπορούν να τεθούν στην 

εξυπηρέτηση όλων των αναγκών και των ρόλων των µουσείων, δεν αποτελούν αντιεπιστηµονικά 

ή µη-επιστηµονικά «εξαρτήµατα της εποχής» και δεν είναι περιττά µιας και αποτελούν βασικό 

κοµµάτι της χάραξης της επικοινωνιακής πολιτικής του µουσείου. 

Από την άλλη πλευρά, η επιλογή και η χρήση των πολυµέσων δεν είναι µια απλή εργασία, που 

µπορεί να διεκπεραιωθεί από το τεχνικό προσωπικό, από εξωτερικούς συνεργάτες ή από όποιον 

έχει µια σχετική εξοικείωση. Είναι µια διαδικασία σύνθετη, κεντρικής σηµασίας για κάθε µουσείο 

και ο ρόλος του επιστηµονικού του προσωπικού είναι σηµαντικός. Απαιτείται επιµόρφωση αυτού 

του προσωπικού, συνεργασία µε ειδικούς, µουσειολόγους, µουσειοπαιδαγωγούς, και φυσικά 

συνεργασία µε ειδικούς στην πληροφορική, µε ανθρώπους που γνωρίζουν καλά τη χρήση και τις 

δυνατότητες αυτών των µέσων, ώστε να παράγονται αποτελέσµατα που θα προωθούν το ρόλο και 

τη σηµασία των µουσείων. Είναι σαφές ότι πρωταρχική σηµασία έχει η στρατηγική και το 

περιεχόµενο αυτών των πολυµέσων, θέµατα που εξαρτώνται καθαρά από τα µουσεία. [36] 

 

3.7. Συµπεράσµατα 

Ανακεφαλαιώνοντας, οι νέες τεχνολογίες έδωσαν στο µουσείο πολλές και ποικίλες 

δυνατότητες, ενώ η αποτελεσµατικότητά τους εξαρτάται από την ύπαρξη σταθερής και 

συνειδητής στρατηγικής από την πλευρά του µουσείου, η οποία σε καµία περίπτωση δεν µπορεί 

να είναι ανεξάρτητη και διαφορετική από τη συνολική ερµηνευτική και επικοινωνιακή πολιτική 

του. Εποµένως, δεν µπορούµε να µιλάµε για χρήση και εισαγωγή των νέων τεχνολογιών στα 

µουσεία µας, χωρίς να επανεξετάσουµε συνολικά τον τρόπο µε τον οποίο αυτά οργανώνονται και 

λειτουργούν, τις προτεραιότητες και τους στόχους τους, άµεσους και µακροπρόθεσµους, την 

επικοινωνιακή τους πολιτική στο σύνολό της.  

Το ζητούµενο είναι πώς θα αξιοποιηθούν όλα αυτά τα νέα µέσα καλύτερα, έτσι ώστε αφενός να 

εξυπηρετήσουν τις βασικές ανάγκες λειτουργίας του µουσείου και αφετέρου να ενισχύσουν το 

ρόλο του ως φορέα άτυπης εκπαίδευσης. Η τεχνολογία θα πρέπει να είναι αρωγός των στόχων και 

των δράσεων του µουσείου, να υποστηρίζει και να αναδεικνύει τα µουσειακά αντικείµενα και σε 

καµιά περίπτωση να µην τα επισκιάζει και πολύ περισσότερο να µην τα υποσκελίζει. 
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Κεφάλαιο 4o Εφαρµογές Νέων Τεχνολογιών στα µουσεία 
 

4.1. Εισαγωγή  

Τα µουσεία καλωσορίζουν όλο και περισσότερο τη χρήση νέων τεχνολογιών σε διάφορους 

τοµείς της λειτουργίας τους. Το µουσειακό προϊόν ψηφιοποιείται, τοποθετείται σε εικονικά 

περιβάλλοντα, και αποκτά παρουσία στον κυβερνοχώρο µέσω των δικτυακών τεχνολογιών. 

Το «δικτυακό µουσείο» δεν αντιλαµβάνεται τις νέες τεχνολογίες µόνο ως µέσο παρουσίασης 

ενός στατικού µουσειακού προϊόντος στο κοινό, αλλά επιπλέον ως παράγοντα αλλαγής της ίδιας 

της έννοιας του µουσείου: από ευκαιριακό και στατικό µέσο αυθεντίας, σε καθηµερινό µέσο 

δυναµικών, άµεσων και προσωπικών καθηµερινών ερµηνειών.   

Οι όρο που χρησιµοποιούνται περισσότερο σήµερα είναι  «ψηφιακό µουσείο» (digital museum) 

και «εικονικό µουσείο» (virtual museum). Ο κάθε όρος χρησιµοποιείται για να διαφοροποιηθεί 

από τον άλλο, όµως, τις περισσότερες φορές και οι δύο όροι χρησιµοποιούνται χωρίς διάκριση. 

Χρησιµοποιούνται για να τιτλοφορήσουν τη διαφορετική µορφή που οι διάφορες µουσειακές 

λειτουργίες αποκτούν, όταν χρησιµοποιούν τις νέες δικτυακές τεχνολογίες. Αυτές οι µουσειακές 

λειτουργίες µπορεί να ποικίλλουν από την ψηφιακή τεκµηρίωση των συλλογών, την ερµηνεία 

τους µέσω τρισδιάστατων αναπαραστάσεων και εικονικών περιβαλλόντων και την παρουσίαση 

της ερµηνείας αυτής στο κοινό, κυρίως στο κοινό που βρίσκεται έξω από το µουσείο. Σε τελική 

ανάλυση, η χρήση του ενός ή του άλλου όρου µαρτυρεί τι θεωρούµε βασικότερο στοιχείο στην 

σχέση των νέων τεχνολογιών µε τα µουσεία.   

Οι όροι «ψηφιακό» και «εικονικό» χαρακτηρίζουν το νέο τύπο της µουσειακής διαδικασίας ως  

µια τεχνική βελτίωση της επεξεργασίας, αποθήκευσης και παρουσίασης της πληροφορίας. Η 

ψηφιοποίηση και η εικονικότητα µεγιστοποιούν µουσειακές λειτουργίες, αλλά δεν παραπέµπουν 

σε µια αλλαγή των σχέσεων που διέπουν τη µουσειακή έννοια, σχέσεων δηλαδή, µεταξύ 

επιµελητών, αντικειµένων και κοινού. Επιπρόσθετα, αυτοί οι όροι εκφράζουν µόνο τµήµατα του 

φαινοµένου της δικτυακής τεχνολογίας και της χρήσης της στο χώρο του µουσείου. Εστιάζονται 

κυρίως σε συγκεκριµένες τεχνολογικές και τεχνικές δυνατότητες, αναµφισβήτητα σηµαντικές,  

πλην όµως αποσπασµατικές.  

Μέσω της δικτυακότητας των νέων τεχνολογιών, το κοινό εισέρχεται στον κυβερνοχώρο της 

ψηφιακότητας και εικονικότητας. Επίσης, έχει τη δυνατότητα να λαµβάνει, αλλά κυρίως να 

ανταλλάσσει τη δική του πληροφορία, τη δική του ερµηνεία. Ιδίως τώρα, που οι µουσειακές 

συλλογές, ή εν πάση περιπτώσει οι ψηφιακές τους µορφές αποµουσειοποιούνται, βγαίνουν δηλαδή 

από τους τοίχους του µουσείου και εισάγονται στις εικόνες της καθηµερινής µας ζωής. Έτσι, η 
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παραδοσιακή περιγραφή της µουσειακής έννοιας ως µιας κατεύθυνσης, δηλαδή επιµελητής-

αντικείµενα-κοινό δυνάµει ακυρώνεται και το κοινό γίνεται, µέσω των νέων τεχνολογιών, όχι 

µόνο δέκτης ερµηνειών, αλλά και ποµπός. Βέβαια, η σε κοινή θέα αναδιαπραγµάτευση της  

µουσειακής γνώσης που το «δικτυακό µουσείο» επιτρέπει, δεν έχει σκοπό να µειώσει ή να 

ακυρώσει τις υπάρχουσες µουσειακές ερµηνείες, αλλά να τις εµπλουτίσει. Εποµένως, µια νέου 

τύπου µουσειακή ερµηνεία και επικοινωνία δηµιουργείται. [39] 

 

4.2. Η Google φέρνει το Art Project στην Ελλάδα 

Η επίσκεψη σε ένα µουσείο πάντα σου µένει χαραγµένη στο µυαλό, ειδικά αν πρόκειται για 

µουσεία που φιλοξενούν σηµαντικά έργα. Η συνεργασία της Google µε τρία από τα 

σηµαντικότερα µουσεία της Ελλάδας, το Μουσείο Ακρόπολης, το Μουσείο Μπενάκη και 

το Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης, αποτελεί µέρος της διεύρυνσης του Art Project, που είχε 

ξεκινήσει το Φεβρουάριο του 2011 µε 17 µουσεία σε 9 χώρες και το οποίο πλέον µετρά 184 

εταίρους-µουσεία σε 40 χώρες. Το πρόγραµµα περιλαµβάνει ήδη περισσότερα από 30.000 

αντικείµενα τέχνης, διαθέσιµα σε υψηλή ανάλυση, όπου οι χρήστες µπορούν να τα βλέπουν µέσω 

online περιήγησης στους χώρους των µουσείων. 

Μερικά από τα διάσηµα Μουσεία που περιλαµβάνονται στην ιστοσελίδα είναι:  

The Metropolitan Museum of Art, Νέα Υόρκη, Η.Π.Α 

MoMA, Μουσείο Μοντέρνας Τέχνης, Νέα Υόρκη, Η.Π.Α 

Μουσείο Reina Sofia, Μαδρίτη, Ισπανία 

Μουσείο Thyssen – Bornemisza, Μαδρίτη, Ισπανία 

Μουσείο Kampa, Πράγα, Τσεχία 

National Gallery, Λονδίνο, Ηνωµένο Βασίλειο 

Βερσαλλίες, Γαλλία 

Rijksmuseum, Άµστερνταµ, Ολλανδία 

Μουσείο Ερµιτάζ, Αγ. Πετρούπολη, Ρωσία 

Tate, Λονδίνο, Ηνωµένο Βασίλειο 

Uffizi, Φλωρεντία, Ιταλία 

Μουσείο Van Gogh, Άµστερνταµ, Ολλανδία 

Το πρόγραµµα προσφέρει στον «διαδικτυακό επισκέπτη» τη δυνατότητα να θαυµάσει, σε 

µοναδική ανάλυση µερικά από τα οµορφότερα έργα της ελληνικής πολιτιστικής κληρονοµιάς, 

όπως το γλυπτό διάκοσµο του Παρθενώνα, τη βυζαντινή συλλογή του Μουσείου Μπενάκη και τα 

ειδώλια του Μουσείου Κυκλαδικής Τέχνης. 
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Σε γενικές γραµµές, όλα αυτά τα αριστουργήµατα τέχνης γίνονται πιο εύκολα προσβάσιµα σε 

ολόκληρη την υφήλιο, µέσω του διαδικτύου και οι χρήστες µπορούν πλέον µε ένα κλικ να 

ανακαλύψουν µία µεγάλη συλλογή από πίνακες, γλυπτά, και φωτογραφίες, σε υψηλή ανάλυση και 

µοναδική λεπτοµέρεια, που θα ήταν αδύνατο να δουν µε γυµνό µάτι.  

Μετά την επανάσταση της φωτογραφίας, η οποία επέτρεψε την εύκολη πρόσβαση σε έναν 

ατέλειωτο αριθµό έργων τέχνης, ήρθε στο τέλος του 20ού αιώνα η τρισδιάστατη σάρωση των 

γλυπτών, µε την οποία έγινε ένα τεράστιο βήµα για την µελέτη τους, αλλά και την παρουσίασή 

τους στο ευρύ κοινό. Ήταν µια συγκλονιστική επανάσταση, η οποία άρχισε να µεταµορφώνει 

αποφασιστικά το µουσειακό τοπίο. Για το Μουσείο Ακρόπολης, που είναι ένα κατεξοχήν µουσείο 

γλυπτικής, η απεικόνιση της τρίτης διάστασης είναι το µέσο το οποίο θα δώσει στον ψηφιακό 

επισκέπτη ολοκληρωµένη εικόνα των γλυπτών και θα δηµιουργήσει µαζί του µια δυναµική σχέση. 

Το Google Art Project κάνει την τέχνη εύκολα προσβάσιµη στο ευρύ κοινό, σε µοναδική 

λεπτοµέρεια, και αποτελεί µία ακόµα απόδειξη των δυνατοτήτων που παρέχει το διαδίκτυο  στη 

διάδοση της γνώσης και του πολιτισµού. Οι χρήστες µπορούν να περιηγηθούν χρησιµοποιώντας 

το όνοµα του καλλιτέχνη, το έργο τέχνης, το είδος της τέχνης, το µουσείο, τις συλλογές και τη 

χρονική περίοδο. Επίσης, ενσωµατωµένα στην ιστοσελίδα βρίσκονται το Google+ καθώς και 

βίντεο hangouts, επιτρέποντας µε αυτόν τον τρόπο στον επισκέπτη να δηµιουργήσει µία ακόµα πιο 

ιδιαίτερη σχέση µε τις γκαλερί. 

Με το Google Art Project η εξερεύνηση των µουσείων γίνεται µέσω της τεχνολογίας του Street 

View που επιτρέπει την περιήγηση ψηφιακά στη συλλογή του www.googleartproject.com, καθώς 

υπάρχει χαρτογράφηση εντός των µουσείων και δυνατότητα περιστροφής και περιπλάνησης από 

διάδροµο σε διάδροµο, επιλέγοντας τα έργα τέχνης που ενδιαφέρουν τον καθένα, βλέποντάς τα σε 

υψηλή ανάλυση και µόνο µε ένα κλικ στα σηµεία ενδιαφέροντος για άντληση περισσότερων 

πληροφοριών. 

Ένα ειδικά διαµορφωµένο Street View "trolley" τράβηξε πλάνα 360º µε εικόνες από τον 

εσωτερικό χώρο επιλεγµένων γκαλερί, επιτρέποντας έτσι στο χρήστη να περιηγηθεί σε 

περισσότερες από 385 αίθουσες µουσείων. Περιήγηση στους εσωτερικούς χώρους των µουσείων 

µπορεί επίσης να γίνει απευθείας µέσω του  Street View στο Google Maps µε πολύ υψηλή 

ανάλυση σε έργα τέχνης. Συγκεκριµένα, 46 µουσεία επέλεξαν από ένα έργο το καθένα, για να 

φωτογραφηθεί σε εξαιρετικά υψηλή ανάλυση, µε την τεχνολογία "gigapixel". Κάθε µια από αυτές 

τις εικόνες αποτελείται από 7 δισεκατοµµύρια pixels, επιτρέποντας έτσι στο θεατή να µελετήσει 

λεπτοµερώς το έργο και τις λεπτοµέρειές του, τις πινελιές ή την πατίνα, κάτι που θα ήταν 

αδύνατον να συµβεί µε γυµνό µάτι. Λεπτοµέρειες που παρατηρούνται µε δυσκολία, τώρα 

φαίνονται ξεκάθαρα, όπως για παράδειγµα οι µικροσκοπικές φιγούρες στο έργο του Bruegel, 
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Tower of Babel, τα σύµβολα στη Piedra del Sol του Μεξικό ή οι λεπτοµέρειες στο αριστούργηµα 

του Seurat, A Sunday on La Grande Jatte. 

Η ανάλυση των εικόνων αυτών σε συνδυασµό µε τη δυνατότητα του θεατή να κάνει zoom, 

επιτρέπει στους λάτρεις της τέχνης να ανακαλύψουν πτυχές των έργων που µπορεί να µην είχαν 

δει ξανά από τόσο κοντά, όπως για παράδειγµα οι µικρογραφίες ανθρώπων µέσα στο ποτάµι στο 

έργο του El Greco "View of Toledo". 

Επίσης, υπάρχει µια πολύ ενδιαφέρουσα λειτουργία, η "My Gallery", που επιτρέπει στον 

χρήστη να «σώσει» τα έργα τέχνης που επιθυµεί, δηµιουργώντας τη δική του προσωπική συλλογή. 

Ο χρήστης µπορεί επίσης να προσθέσει σχόλια σε κάθε πίνακα καθώς και να µοιραστεί τη 

συλλογή που έχει δηµιουργήσει µε φίλους και συγγενείς. Είναι επίσης ένα ιδανικό εργαλείο για 

σπουδαστές ή οµάδες που δουλεύουν πάνω σε οµαδικά projects. 

∆εδοµένου του µεγάλου εύρους της συλλογής, ήταν σηµαντικό για την Google να παράσχει 

στους χρήστες τα απαραίτητα εργαλεία για να περιηγηθούν εύκολα στα µουσεία, και να βρουν τα 

έργα τέχνης του καλλιτέχνη που θέλουν σε όλες τις συλλογές. Ένα ειδικό ενσωµατωµένο εργαλείο 

αναζήτησης καθιστά την περιήγηση µέσα στις συλλογές πιο εύκολη από ποτέ, ώστε να µπορεί 

κανείς να βρει άµεσα αυτό που ψάχνει. 

Το Google Art Project αποτελεί ένα ακόµη σηµαντικό εργαλείο του διαδικτύου για την 

παγκόσµια προβολή της Ελλάδας σε µια εποχή που η χώρα µας φαίνεται να το έχει ανάγκη. Τα 

εκθέµατα των µουσείων Ακρόπολης, Μπενάκη και Κυκλαδικής Τέχνης µε τη συµµετοχή τους στο 

Google Art Project ταξιδεύουν σε όλες τις ηπείρους µέσω του διαδικτύου για να προβάλουν τον 

ελληνικό πολιτισµό.  

 

4.2.1. Το Art Project στο Μουσείο της Ακρόπολης  

 Ειδικά το Μουσείο της Ακρόπολης αποτελεί ένα από τα 46 πολιτιστικά ιδρύµατα στα οποία  

δίνεται η δυνατότητα στο «διαδικτυακό επισκέπτη», µε τη  χρήση της τεχνολογίας Street View, να 

περιηγηθεί µε θέα 360 µοιρών στις αίθουσες του µουσείου και να θαυµάσει τα εκθέµατα από όλες 

τις πλευρές τους,  καθώς αυτά στέκονται ελεύθερα στο χώρο, από την άνεση του σπιτιού του. [40] 

Μπορούν επιπλέον να απολαύσουν λεπτοµέρειες των έργων από µικρή απόσταση χάρη στις 

γιγάντιες εικόνες των 2 Gigapixel. «Στο ίδιο το µουσείο, σίγουρα δεν θα άφηναν τους επισκέπτες 

να πλησιάσουν σε τόσο µικρή απόσταση» σχολίασε ο Πιότρ Άνταµτσικ, µηχανικός της Google 

που συµµετείχε στην ανάπτυξη του δικτυακού τόπου. Ικανοποιηµένος από το έργο δηλώνει o 

πρόεδρος του Μουσείου Ακρόπολης ∆ηµήτρης Παντερµαλής, που αναφέρει «Αναζητούµε όσο το 

δυνατόν περισσότερους τρόπους επικοινωνίας µε το κοινό. Το γεγονός δε ότι τα γλυπτά 
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παρουσιάζονται τρισδιάστατα στην οθόνη επιτρέπει στον χρήστη να έχει πλήρη αντίληψη των 

εκθεµάτων». [41] 

Το µόνο που έχει να κάνει ο χρήστης είναι να περιηγηθεί ψηφιακά στη συλλογή 

του www.googleartproject.com.  

 

 

 
  
Στην κεντρική σελίδα της εφαρµογής, πατώντας στην επιλογή "Collection", που 

βρίσκεται πάνω αριστερά στην οθόνη, εµφανίζονται όλα τα µουσεία σε αλφαβητική σειρά. 
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Επιλέγοντας το Μουσείο της Ακρόπολης ο χρήστης εισέρχεται στην σελίδα που απευθύνεται 

αποκλειστικά στο συγκεκριµένο µουσείο.  

 

 
 
 
 

Στο πάνω αριστερά µέρος της σελίδας αναφέρεται το όνοµα του µουσείου και 

ακριβώς από κάτω ο αριθµός των έργων που εκθέτονται και ο αριθµός των 

καλλιτεχνών που τα φιλοτεχνήθηκαν. Επίσης, υπάρχει η επιλογή "Details", η οποία δίνει 

πληροφορίες για το µουσείο, καθώς και την τοποθεσία του, µέσω ενός χάρτη από το google map.  
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Η πρώτη επιλογή της αρχικής σελίδας του µουσείου Ακρόπολης, το κουµπί, 

"Discover", βοηθάει στην εύρεση έργων τέχνης κατά συλλογή ή κατά 

καλλιτέχνη.  

 

 

 
 

Η επόµενη επιλογή, "Add to Gallery", επιτρέπει στον χρήστη να δηµιουργήσει τη δική 

του προσωπική συλλογή µε τα έργα τέχνης που επιθυµεί, να προσθέσει σχόλια, καθώς 

και να µοιραστεί τη συλλογή του µε φίλους και συγγενείς.  
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Στη συνέχεια υπάρχει η επιλογή "Share", µε την οποία ο "διαδικτυακός 

επισκέπτης" χρησιµοποιώντας τα µέσα κοινωνικής δικτύωσης, όπως το Facebook 

και το Twitter, µπορεί να µοιραστεί τα αγαπηµένα του εκθέµατα ή τις συλλογές, αλλά και να 

ενηµερώνει µε δηµοσιεύσεις σχετικές µε το µουσείο για όλα όσα συµβαίνουν στους 

δηµιουργικούς χώρους του, ενώ µε την επιλογή "Start Slideshow" 

εµφανίζονται όλα τα έργα ένα προς ένα µε µορφή slide. 

 

 
 
 

Με την επιλογή "Compare", σέρνοντας δύο από τα έργα στην αριστερή 

πλευρά της οθόνης, µπορεί ο επισκέπτης να τα συγκρίνει.  
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Τέλος, επιλέγοντας το "Museum View", ο "δικτυακός επισκέπτης" κατά 

την περιήγησή του µπορεί να ανακαλύψει και να δει µε εξαιρετική 

λεπτοµέρεια επιλεγµένα εκθέµατα του Μουσείου.  

 

 
 

 

4.3. Εφαρµογές σε µουσεία µε τη χρήση iPhone 

Η πρώτη εφαρµογή (iPhone app) για µουσεία τέχνης εγκαινιάστηκε από το µουσείο του 

Μπρούκλιν τον Ιούλιο του 2009. Από τότε, αρκετά µουσεία θα εφαρµόσουν αυτήν την τακτική, 

µιας και η δηµοτικότητα που αποκτά ένα µουσείο µέσω της χρήσης τέτοιων εφαρµογών, εξαιτίας 

της επιρροής τους στους χρήστες, είναι αξιοπρόσεκτη.  

Οι τρεις κυριότερες προκλήσεις που αντιµετωπίζουν τα µουσεία κατά την ανάπτυξη µιας 

εφαρµογής είναι το κόστος, το περιεχόµενο που θα συµπεριληφθεί και το πώς αυτό επηρεάζει το 

κοινό. 

Τα µουσεία τέχνης όµως, συνήθως δεν έχουν την τεχνογνωσία, τον προϋπολογισµό και το 

κατάλληλο προσωπικό για να αναπτύξουν τέτοιες εφαρµογές. Έτσι, πολλές φορές ευελπιστούν σε 

δωρεές από εξωτερικούς παράγοντες, όπως για παράδειγµα η εφαρµογή που προσφέρθηκε δωρεάν 

στο µουσείο του Μπρούκλιν από έναν προγραµµατιστή, ο οποίος δεν είχε καµία σχέση µε το 

µουσείο, αλλά και η γενναιόδωρη υποστήριξη του δήµαρχου της Νέας Υόρκης Bloomberg στο 

µουσείο σύγχρονης τέχνης ΜοΜΑ της πόλης για την επίτευξη αυτού του εγχειρήµατος, ενώ το 

µουσείο της Bοστώνης κατάφερε να συγκεντρώσει χρήµατα για χορηγίες από το Facebook. 
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Εικόνα 26: Συσκευή iPhone 
 

Τα µουσεία τέχνης έχουν ένα τεράστιο περιεχόµενο εκθεµάτων, από τα οποία θα πρέπει να 

αποφασιστεί τι θα περιλαµβάνει µια εφαρµογή. Για παράδειγµα, η εφαρµογή του µουσείου 

ΜοΜΑ προσφέρει την πρόσβαση σε 32.000 έργα τέχνης, ενώ η εφαρµογή του µουσείου του 

Λούβρου προσφέρει περίπου τα δύο δωδέκατα από τα καλύτερα έργα που έχει στη συλλογή του. 

Επίσης, το ΜοΜΑ, το Uffizi στη Φλωρεντία, και η Εθνική Πινακοθήκη του Λονδίνου 

προσφέρουν εξατοµικευµένες ξεναγήσεις για διαφορετικούς επισκέπτες (παιδιά, άτοµα µε 

προβλήµατα όρασης) και καλλιτεχνικά θέµατα. Όµως, ένα γεγονός είναι κοινός αποδεκτό, ότι το 

περιεχόµενο των εφαρµογών θα πρέπει να ενισχύσει την εµπειρία του επισκέπτη χωρίς να αποσπά 

την προσοχή του και να αποτυγχάνει να δει την ίδια την τέχνη. 

Για τα µουσεία που προσφέρουν τις εφαρµογές τους δωρεάν, η επένδυση αυτή µπορεί vα 

βοηθήσει στην αύξηση της προβολής τους µέσω της προσέλκυσης περισσότερων επισκεπτών και 

όλα αυτά εξαιτίας του προηγµένου τεχνολογικού εξοπλισµού που προσφέρουν. Σαν αποτέλεσµα 

αυτού είναι η αύξηση των εσόδων από τα εισιτήρια και τα καταστήµατα µε είδη δώρων που 

διαθέτουν τα µουσεία. 

Τέλος, η κατοχή διάφορων εφαρµογών, αλλά και η χρήση εφαρµογών µε δυνατότητες 

κοινωνικής δικτύωσης, µπορεί να ερµηνευτεί και ως µια ευκαιρία για δηµόσιες σχέσεις αλλά και 

για να επαναπροσδιοριστεί το µουσείο ως εµπειρία πιο διαδραστική και κοινωνική, αγκαλιάζοντας 

τη νέα τεχνολογία και τις επιταγές της.  

Όσον αφορά τη συσκευή iPhone, συγκαταλέγεται στην κατηγορία των smartphone συσκευών 

που συνδυάζουν πρόγραµµα αναπαραγωγής πολυµέσων, φωτογραφική 

µηχανή, βιντεοκάµερα και κινητό τηλέφωνο µε ασύρµατη πρόσβαση 

στο διαδίκτυο. Το iPhone είναι κατασκευή της εταιρείας Apple, η οποία 

το κυκλοφόρησε στην αγορά των ΗΠΑ στις 29 Ιουνίου 2007. Ένα 

χρόνο µετά την κυκλοφορία του, κυκλοφόρησε το iPhone δεύτερης 

γενιάς, το iPhone 3G, που περιελάµβανε την υποστήριξη κινητής 

τηλεφωνίας 3G, σε 22 χώρες, ενώ αργότερα ξεπέρασε τις 80. Ακόµα 

µία εξέλιξη του iPhone, το iPhone 3GS, κυκλοφόρησε τον Ιούνιο του 2009 σε Αµερική και 

Ευρώπη. Στις 24 Ιουλίου 2010 ο CEO της Apple ανακοίνωσε την τέταρτη γενιά του iPhone µε 

ονοµασία iPhone 4 και iPhone 4s, ενώ πλέον, ήδη από τις αρχές Νοεµβρίου 2012,  βρίσκεται σε 

κυκλοφορία το πλέον εξελιγµένο iPhone 5. ∆ιαθέτει χωρητική οθόνη αφής και ελάχιστο υλικό 

διεπαφής. Οι παρεχόµενες υπηρεσίες διαδικτύου περιλαµβάνουν ηλεκτρονικό ταχυδροµείο και 

φυλλοµετρητή ιστοσελίδων µε δυνατότητα σύνδεσης σε ασύρµατο δίκτυο Wi-Fi. 

Με βάση έρευνες βρέθηκε ότι ήδη από το 4ο τρίµηνο του 2011 το ήµισυ των χρηστών κινητής 

τηλεφωνίας χρησιµοποιούν Web-enabled συσκευές, εποµένως δεν είναι πολύ νωρίς για τα 
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µουσεία τέχνης να αρχίσουν να σκέφτονται την ενσωµάτωση εφαρµογών iPhone στο πρόγραµµά 

τους που να περιλαµβάνουν πληροφορίες για τους επισκέπτες, όπως ώρες λειτουργίας, τιµή 

εισιτηρίου, συµβάντα ηµερολογίου, την τοποθεσία και χάρτες, εκτός βέβαια από την περιγραφή 

των εκθεµάτων. [42] 

 

4.3.1. Το iPhone στο Μουσείο του Λούβρου 

 Το Audio Guide App του Λούβρου είναι διαθέσιµο για κινητά τηλέφωνα 

iPhone και Android, µε σκοπό την εύκολη εξερεύνηση του µουσείου. Με 

πάνω από 3 ώρες ενηµερωτικό ηχητικό σχολιασµό, οι υπεύθυνοι έφοροι 

αρχαιοτήτων και καθηγητές µοιράζονται το πάθος τους για το παλάτι του 

Λούβρο και τους θησαυρούς του. 

Η εφαρµογή που έχει αναπτύξει το µουσείο του 

Λούβρου δίνει τη δυνατότητα στο χρήστη να 

απολαύσει κάποια από τα σηµαντικότερα έργα 

τέχνης που διαθέτει, αλλά και να πληροφορηθεί 

γι’ αυτά, µε την επιλογή "Artworks", καθώς και να 

περιηγηθεί στο παλάτι, µε την επιλογή "Louvre 

Palace". Σε κάποια έργα υπάρχει ένα επιπλέον 

βίντεο µε χρήση πανοραµικών εικόνων καθώς και 

πλάνα της αίθουσας που εκτίθεται το έργο, µε 

επιλογή γλώσσας ανάµεσα σε γαλλικά, αγγλικά, 

γερµανικά και ιαπωνικά. 

Υπάρχουν δύο επιλογές ξενάγησης. Με τη 

"Masterpieces" tour, ο επισκέπτης µπορεί να 

ανακαλύψει τα σηµαντικότερα έργα τέχνης του 

µουσείου, όπως η Μόνα Λίζα του Λεονάρντο ντα 

Βίντσι, η Αφροδίτη της Μήλου, τη Φτερωτή Νίκη 

της Σαµοθράκης, τους θησαυρούς της αρχαίας 

Αιγύπτου και τα γλυπτά της Αναγέννησης, 

ακλουθώντας βήµα-προς-βήµα τον οδηγό µέσω 

των πιο διάσηµων γκαλερί του Λούβρου. Από την 

άλλη, η ξενάγηση "free style" visit απευθύνεται 

στον επισκέπτη που επιθυµεί να ξεναγηθεί µε τον 
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δικό του ρυθµό και τρόπο, µπορεί να επιλέξει µέσα από περισσότερα από 40 "must-sees" του 

µουσείου, µε τη χρήση ενός χάρτη, µιας λίστας ή ενός µωσαϊκού, ή εισάγοντας τους αριθµούς που 

υπάρχουν δίπλα σε επιλεγµένα έργα τέχνης καθώς διερευνά τα δωµάτια του µουσείου. 

Κάθε έργο µπορεί να επισηµανθεί από τον 

χρήστη ως αγαπηµένο "Bookmarks", και να 

µεταφερθεί σε άλλη οθόνη µαζί µε τα υπόλοιπα 

αγαπηµένα έργα που έχει επιλέξει ο συγκεκριµένος 

χρήστης. Επιπλέον, έχει τη δυνατότητα να 

µοιραστεί τις εµπειρίες του µέσω ηλεκτρονικού 

ταχυδροµείου, ή µέσω Facebook, ή ακόµα και µε 

επισηµάνσεις στοιχείων ενδιαφέροντος για περισσότερες πληροφορίες, µέσα από το προφίλ της 

εφαρµογής.  

Τέλος, παρέχονται όλες οι απαραίτητες πληροφορίες σχετικά µε το µουσείο, όπως ώρες 

λειτουργίας, τρόποι µεταφοράς και εισιτήρια. [43]  

 

4.3.2. Το iPhone στο Μουσείο Μοντέρνας Τέχνης MoMA (Museum of Modern 

Art) της Νέας Υόρκης  

Το Μουσείο Μοντέρνας Τέχνης της Νέας Υόρκης - MoMA από τον 

Αύγουστο του 2010 διαθέτει στο κοινό του µια νέα εφαρµογή, για την 

εποχή, για iPhone που παρέχει στους χρήστες άµεση πρόσβαση σε 32.000 

έργα τέχνης από την τεράστια συλλογή του. Ο χρήστης µέσω της 

εφαρµογής µπορεί να προγραµµατίσει την επίσκεψή του στο µουσείο, να 

αναζητήσει συλλογές και συγκεκριµένα έργα τέχνης, πληροφορίες για τα εκθέµατα και τους 

δηµιουργούς τους, και όλα αυτά µε την πλοήγηση µέσα από ένα πολυµεσικό υλικό. 

Πιο αναλυτικά, αρχικά ο χρήστης θα πρέπει να 

κάνει αναζήτηση της εφαρµογής του µουσείου 

ΜοΜΑ στο App Store του iPhone και στη συνέχεια να 

προχωρήσει στην εγκατάστασή της. Μπαίνοντας στην 

εφαρµογή, στο "Calender", υπάρχουν διάφορες 

επιλογές βασισµένες στο ηµερολόγιο, όπου µπορεί 

κανείς να δει πληροφορίες για τις τρέχουσες και τις 
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επερχόµενες εκθέσεις, πότε πραγµατοποιούνται προβολές ταινιών και γενικά όλα όσα πρόκειται 

να διαδραµατιστούν στο µουσείο, µε τη δυνατότητα ο χρήστης να τα µοιραστεί µέσω Facebook ή 

Twitter.  

Η επόµενη επιλογή είναι το "Tours" και σχετίζεται µε την περιήγηση 

στις εκθέσεις του µουσείου. Εµφανίζονται όλες οι συλλογές που 

υπάρχουν στο µουσείο και µάλιστα κατά όροφο, µπορεί να γίνει 

αναζήτηση πληροφοριών ενός εκθέµατος µε βάση τον αριθµό που του 

αντιστοιχεί και αναγράφεται στον εκθεσιακό χώρο όπου βρίσκεται, 

διατίθενται πληροφορίες για τις προσωρινές εκθέσεις µε στοιχεία όπως 

το χρονικό διάστηµα που θα παραβρίσκονται στο µουσείο και σε ποια 

σηµεία του θα πλαισιώνονται, ενώ υπάρχει και η δυνατότητα ο χρήστης να δει κάθε έργο της κάθε 

έκθεσης ξεχωριστά και σε µεγέθυνση, µε αναλυτική περιγραφή, οπτική και ακουστική. Υπάρχει 

ποικιλία στους ήχους περιήγησης µε πέντε διαφορετικές επιλογές, όπως Special Exhibitions, 

Modern Voices, Modern Kids, MoMA Teen Audio και Visual Descriptions, συµπεριλαµβα-

νοµένων των ειδικών ξεναγήσεων για άτοµα µε προβλήµατα όρασης. Στο σηµείο αυτό υπάρχει 

και η ξεχωριστή επιλογή µε την ένδειξη "kids" που αναφέρεται σε παιδιά µικρής ηλικίας και 

διαθέτει ακουστικό οδηγό προσαρµοσµένο ώστε να κρατά το ενδιαφέρον τους και να µην τα 

αφήνει να βαρεθούν.  

Η επιλογή "Art" αναφέρεται στην εύρεση της τοποθεσίας µιας έκθεσης 

αλλά και σε αναλυτικές πληροφορίες που δίνονται γι’ αυτήν και ξεχωριστά 

για κάθε έργο της, µε αναζήτηση εισάγοντας το όνοµά της ή µε 

αλφαβητική εύρεση. Επίσης, υπάρχει µια βάση δεδοµένων όπου ο χρήστης 

µπορεί να βρει πληροφορίες για το βίο του κάθε καλλιτέχνη µε αλφαβητική 

σειρά, αλλά και ένα λεξικό µε όρους τέχνης.  

Η επιλογή "Info" παρέχει πληροφορίες σχετικές µε το µουσείο, όπως 

ώρες λειτουργίας, τοποθεσία, τρόπους µεταφοράς, κόστος του εισιτηρίου, 

ώρες προβολής ταινιών, αλλά και πληροφορίες 

για το κατάστηµα στο εσωτερικό του µουσείου.    

Ακόµα, η επιλογή "More", παρέχει πρόσβαση 

σε πόρους του MoMA, όπως το "ΜοΜΑ Snaps" 

που προσφέρει στους χρήστες την ευκαιρία να 

βγάλουν φωτογραφία µέσα στο µουσείο και να τη στείλουν ηλεκτρονικά 

σαν καρτ-ποστάλ, αλλά και το "ΜοΜΑ Tracks" που επιτρέπει στους 
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   Εικόνα 27: Εικονική έκθεση στο µουσείο MoMA 

επισκέπτες να επιλέξουν κοµµάτια από τη δική τους µουσική βιβλιοθήκη για να τα ακούν κατά τη 

διάρκεια της περιήγησής τους. [44] 

Τέλος, οι επισκέπτες είχαν τη δυνατότητα να εξετάσουν µέσω του τηλεφώνου τους, της 

ενσωµατωµένης κάµερας, του συστήµατος θέσης GPS και µιας σύνδεσης στο διαδίκτυο, την 

εικονική έκθεση τέχνης που εµφανίζεται ως επικαλλυπτόµενη της εικόνας της κάµερας, δηλαδή 

στην ουσία πραγµατοποιείται τοποθέτηση 

επιπλέον έργων τέχνης στην γκαλερί.  

Αυτό επιτυγχάνεται µε έναν ειδικό 

πλοηγό επαυξηµένης πραγµατικότητας, τον 

Layar. Η τεχνολογία αυτή αντιλαµβάνεται τις 

αισθήσεις και την τοποθεσία του χρήστη 

καθώς και το οπτικό πεδίο, µε χρήση GPS, 

και κατά αυτόν τον τρόπο ανακτά τις 

κατάλληλες πληροφορίες για να τοποθετήσει τα 3D αντικείµενα σε ένα επίπεδο στην οθόνη της 

φωτογραφικής µηχανής. [45, 46] 

Η εφαρµογή MoMA είναι διαθέσιµη ως δωρεάν download από το App Store και παρέχει όλες 

τις παραπάνω δυνατότητες πάντα µε σύνδεση στο διαδίκτυο. Συσκευές iPhone όµως διατίθενται 

και στο εσωτερικό του µουσείου, έναντι αµοιβής. 

 

4.3.3. Το iPhone στο Αµερικανικό Μουσείο Φυσικής Ιστορίας  AMNH 

explorer (American Museum National History) της Νέας Υόρκης  

 Το Αµερικανικό Μουσείο Φυσικής Ιστορίας (AMNH), που βρίσκεται στη 

Νέα Υόρκη είναι ένα από τα µεγαλύτερα και πιο γνωστά µουσεία του 

κόσµου. Το Μουσείο περιλαµβάνει 25 διασυνδεδεµένα κτίρια που στεγάζουν 

46 µόνιµους εκθεσιακούς χώρους, ερευνητικά εργαστήρια, και την περίφηµη 

βιβλιοθήκη της. 

Οι συλλογές περιέχουν πάνω από 130 εκατοµµύρια δείγµατα, εκ των οποίων µόνο ένα µικρό 

κλάσµα µπορεί να προβάλλεται σε οποιαδήποτε δεδοµένη στιγµή. Το Μουσείο διαθέτει ένα 

επιστηµονικό προσωπικό άνω των 200 ατόµων, πάνω από 100 χορηγούς κάθε χρόνο και µέσο όρο 

περίπου πέντε εκατοµµύρια επισκέπτες ετησίως. [47] 

Στην εφαρµογή του µουσείου AMNH ο χρήστης έχει τη δυνατότητα να βρει πληροφορίες για 

όλες τις εκθέσεις αλλά και τα εκθέµατα καθεµιάς από αυτές και να ακολουθήσει κάποια 

προεπιλεγµένη ξενάγηση ή να δηµιουργήσει τη δική του διαδροµή από πριν, επιλέγοντας τα πιο 
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Εικόνα 28: Αναπαράσταση 3D αντικειµένων στο 
µουσείο  AMNH 

ενδιαφέροντα έργα, κατά την άποψή του, µέσα από 

µια λίστα µε δηµοφιλή εκθέµατα ή αντικείµενα, και 

να οδηγηθεί σε αυτά βήµα – βήµα στο χώρο όπου 

βρίσκονται. Αυτό επιτυγχάνεται γιατί η εφαρµογή 

ενηµερώνεται από τη τρέχουσα θέση του χρήστη στο 

χώρο του µουσείου µέσω 300 Wifi σηµείων. Επλέον, 

υπάρχει και ο χάρτης τοποθέτησης των εκθεµάτων, ο 

οποίος µπορεί να εµφανίζεται και σε 3D µορφή και 

δίνει οδηγίες σε πραγµατικό χρόνο για την 

µετακίνηση σε άλλους χώρους µέσα στο µουσείο µε 

την επιλογή γρηγορότερης διαδροµής, αλλά και της 

κοντινότερης εξόδου ή τουαλέτας.  

Ο χρήστης έχει τη δυνατότητα να µοιραστεί τις 

εµπειρίες του µέσω ηλεκτρονικού ταχυδροµείου, ή 

µέσω Facebook ή Twitter, ή ακόµα και µε 

επισηµάνσεις στοιχείων ενδιαφέροντος για περισσότερες πληροφορίες, µέσα από το προφίλ της 

εφαρµογής. Επίσης, παρέχονται όλες οι απαραίτητες πληροφορίες για το µουσείο, όπως ώρες 

λειτουργίας, τρόποι µεταφοράς, εισιτήρια. 

Τέλος, οι επισκέπτες είχαν τη δυνατότητα να 

δουν µέσω της συσκευής τους, της ενσωµατω-

µένης κάµερας, του συστήµατος GPS και µιας 

σύνδεσης στο διαδίκτυο, τα 3D αντικείµενα που 

εµφανίζονται ως επικαλυπτόµενα της εικόνας της 

κάµερας, προτάσσοντας τη συσκευή στην ίδια 

θέση όπως θα τραβούσαν µια φωτογραφία, και 

αυτό µόνο σε σηµεία µε την απαιτούµενη 

βοηθητική ένδειξη.  

 

4.3.4. Το iPhone στο Streetmuseum του Λονδίνου  

Το µουσείο του Λονδίνου έχει αναπτύξει µια ιδιαίτερη εφαρµογή µε τη 

χρήση επαυξηµένης πραγµατικότητας που καταφέρνει να δώσει στον χρήστη 

µια µοναδική προοπτική του παλιού µέσα από το νέο Λονδίνο. Αυτό 

επιτυγχάνεται γιατί διαθέτει εκατοντάδες εικόνες από τις εκτεταµένες 
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συλλογές του, που παρουσιάζουν τόσο τα καθηµερινά, όσο και τα σπουδαιότερα γεγονότα στην 

ιστορία του Λονδίνου από τη µεγάλη πυρκαγιά του 1666 και µετά. 

Αρχικά ο χρήστης, µε την είσοδό του στην εφαρµογή, 

µπορεί να επιλέξει έναν προορισµό του Λονδίνου από τον 

χάρτη της, χρησιµοποιώντας το GPS του iPhone. Με το 

άνοιγµα του χάρτη (google map), εµφανίζεται η τρέχουσα 

θέση του χρήστη καθώς και όλων των επιλογών προς θέαση 

της γύρω περιοχής. Επίσης, ο χρήστης µπορεί να 

δηµιουργήσετε τα δικά του µονοπάτια γύρω από το 

Λονδίνο.  

Κρατώντας τη φωτογραφική µηχανή προς το 

συγκεκριµένο σηµείο που έχει επιλεχθεί, στην οθόνη 

εµφανίζεται η εικόνα µαζί µε πληροφορίες σχετικά µε τη 

σκηνή που προβάλλεται αλλά και τα ιστορικά γεγονότα που διαδραµατίστηκαν στο συγκεκριµένο 

σηµείο. Μέσω της τεχνολογίας της επαυξηµένης πραγµατικότητας, όµως, η συσκευή θα 

αποτελέσει ένα παράθυρο µέσα στο χρόνο 

όπου το παρελθόν θα εµφανιστεί ως 

επικάλυψη της παρούσας σκηνής. Πλέον 

πραγµατοποιείται ένα "πάντρεµα" του παλιού 

µε το νέο Λονδίνο προσδίδοντας µια 

διαφορετική οπτική. Αυτό επιτυγχάνεται µε 

την επιλογή "3D View".  

Φυσικά, µέσα από τα χιλιάδες χρόνια της ταραχώδους ιστορίας του, το Λονδίνο έχει αλλάξει 

πολλές φορές, ώστε µερικοί δρόµοι ή κτίρια δεν µπορεί να υπάρχουν σήµερα. Υπό αυτές τις 

συνθήκες το Streetmuseum παρέχει στους χρήστες πληροφορίες ως προς την τρέχουσα 

τοποθεσία.  

Το Streetmuseum είναι µια νέα 

εφαρµογή που συγκαταλέγεται 

µέσα στις καλύτερες δωρεάν 

εφαρµογές παγκοσµίως. Ως τώρα 

το µουσείο του Λονδίνου µετράει 

75.000 περίπου downloads, ένα 

απροσδόκητο ποσό για τους φορείς του, ενώ είναι πραγµατικά γεγονός ότι προσφέρει µια 

διαφορετική προοπτική του Λονδίνου. 
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Εικόνα 29: Χώρος απόκτησης Nintendo  
για ξενάγηση στην είσοδο του µουσείου  
Λούβρου 

Εικόνα 30: Ξενάγηση στο µουσείο του 
Λούβρου µε Nintendo  

4.4. Το gaming στην υπηρεσία του πολιτισµού  

Ποιος είπε ότι τα µουσεία χρησιµεύουν µόνο ως αποθηκευτικοί χώροι; Στις µέρες µας οι 

εκθεσιακοί χώροι θέλουν να είναι όσο γίνεται πιο «ζωντα-

νοί», προσπαθώντας να έρθουν κοντά στον επισκέπτη, να 

εκµεταλλευτούν στο έπακρο τις νέες τεχνολογίες αλλά και 

να προσφέρουν πλούσιες και πολύπλευρες εµπειρίες που 

θα προσελκύουν το ενδιαφέρον του κοινού. Ένα τέτοιο 

παράδειγµα αποτελεί η συνεργασία µεταξύ της Nintendo 

µε το Μουσείου του Λούβρου στο Παρίσι, το µουσείο που 

υπολογίζεται ότι έχει τους περισσότερες επισκέπτες στον 

κόσµο, οι οποίοι ανέρχονται στους 8,5 εκατοµµύρια 

περίπου ετήσιους.  

Στα πλαίσια αυτής της συνεργασίας η Nintendo παρέχει πέντε χιλιάδες συστήµατα Nintendo 

3DS, σαν τον αποκλειστικό audio guide στο πιο δηµοφιλές µουσείο τέχνης στον κόσµο. Το Audio 

Guide Louvre – Nintendo 3DS είναι ήδη διαθέσιµο για να το απολαύσουν οι επισκέπτες του 

Λούβρου, από τις 11 Απριλίου 2012, και ευελπιστεί να αποτελέσει ένα χρήσιµο και απαραίτητο 

«εργαλείο», βοηθώντας τους χρήστες του, να εµβαθύνουν τις γνώσεις τους για τον πολιτισµό και 

τη τέχνη, µέσα από ένα διασκεδαστικό και διαδραστικό τρόπο. 

Το audio guide θα παρέχει ηχητικά και οπτικά 

εργαλεία που θα βοηθούν τους επισκέπτες να κατανο-

ήσουν και να εµβαθύνουν τις γνώσεις τους για την 

τέχνη και τα εκθέµατα. Με την αξιοποίηση των 

µοναδικών λειτουργιών του συστήµατος Nintendo 3DS 

συµπεριλαµβανοµένων των 3D εικόνων και του 

animation, ο οδηγός περιλαµβάνει ένα διαδραστικό 

χάρτη που επιτρέπει στους επισκέπτες να δουν ακριβώς 

σε ποιο σηµείο του µουσείου βρίσκονται. ∆ιαθέτει επί-

σης πάνω από 700 σχόλια σχετικά µε τα έργα τέχνης, παρέχοντας µια νέα προοπτική για τις 

συλλογές του Λούβρου και την ιστορία πίσω από το ίδιο το κτίριο. Ο ευέλικτος οδηγός µπορεί να 

προσαρµόζεται στις ατοµικές προτιµήσεις και πραγµατικά φέρνει το έργο τέχνης στη ζωή, χάρη σε 

σχόλια που καταγράφονται από επιµελητές και καθηγητές του µουσείου.  

Αναλυτικά, ο οδηγός παρέχει στους χρήστες του πολλές και ενδιαφέρουσες δυνατότητες όπως 

είναι ο προσωπικός οδηγός, The self - guided tour, που περιλαµβάνει πάνω από 700 ηχογραφη-
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Εικόνα 31: Οθόνες 
Nintendo κατά την 
ξενάγηση  

Εικόνα 32: Χρήση Nintendo κατά την 
ξενάγηση  

µένα σχόλια και φωτογραφίες, πολλές εκ των οποίων τις συναντάµε σε υψηλή ανάλυση (high 

definition). Με απλές και ενδιαφέρουσες επεξηγήσεις ειδικών από το Λούβρο, δίνονται στους 

επισκέπτες γενικές πληροφορίες που είναι χρήσιµες για να κατανοήσουν καλύτερα τα έργα της 

έκθεσης. Επίσης υπάρχει η δυνατότητα προβολής 3D εικόνων χωρίς να χρειάζεται η χρήση 

ειδικών γυαλιών, κάτι που κάνει εύκολη την παρατήρηση ενός εκθέµατος από όλες τις γωνίες 

θέασης του. 

Επίσης, υπάρχει και "mode" των σηµαντικότερων έργων τέχνης του µουσείου (The essential 

works). Πρόκειται για µια επιλογή των σηµαντικότερων και πιο ξακουστών έργων τέχνης, τα 

οποία έχουν εξέχουσα θέση στον διαδραστικό χάρτη, ώστε να εξασφαλίσουν στους επισκέπτες ότι 

δεν θα τα χάσουν. Επιπρόσθετα, οι επισκέπτες µπορούν να δηµιουργήσουν και τη δική τους 

διαδροµή που θα ακολουθήσουν στο µουσείο και βάση αυτής να 

ανακαλύψουν σπιθαµή προς σπιθαµή τα αξιοθέατα. Σηµαντική επίσης, 

είναι και η εφαρµογή εντοπισµού της θέσης της οποίας βρίσκεται ο 

επισκέπτης ανά πάσα στιγµή, µιας και µέσα σε ένα τόσο µεγάλο χώρο 

ενός µουσείου δεν είναι λίγοι αυτοί που δυσκολεύονται να 

προσανατολιστούν και χάνονται. Με τις δύο οθόνες του Nintendo 3DS, 

µπορείτε να απεικονίσετε τον κύριο χάρτη του δαπέδου που βρίσκεστε και 

την ακριβή σας θέση. 

Υπάρχουν δύο οδηγοί διάρκειας 45 λεπτών, που βοηθούν τους επισκέπτες να ανακαλύψουν το 

µουσείο µε ξενάγηση βήµα-βήµα µέσα από τις αριστοκρατικές αίθουσες του Λούβρου. Ο πρώτος 

είναι το «Masterpieces tour», που δίνει τη δυνατότητα στους επισκέπτες να ανακαλύψουν τα πιο 

σηµαντικά εκθέµατα του µουσείου όπως είναι η Μόνα Λίζα (Mona Lisa) του Leonardo da Vinci, η 

Αφροδίτη της Μήλου (Venus de Milo) και η Φτερωτή Νίκη της Σαµοθράκης (Winged Victory of 

Samothrace), ενώ ο δεύτερος είναι το «Egypt for all the family tour», µια χιουµοριστική, 

ευχάριστη και ενηµερωτική περιήγηση που φέρνει στη ζωή τους Αιγυπτίους και την περιοχή γύρω 

από τον ποταµό Νείλο, το έργο των αγροτών και των 

τεχνιτών και τη δύναµη των Φαραώ. Οι επισκέπτες 

ενθαρρύνονται να παρατηρούν µε µεγαλύτερη λεπτοµέ-

ρεια και να βγάζουν νόηµα από τα αντικείµενα της 

έκθεσης. Για να δοκιµάσουν τις γνώσεις τους ρωτούνται 

µε multimedia games στη διάρκεια της επίσκεψης.  

Τέλος ο "Προσαρµοσµένος οδηγός", Adapted tour, 

παρέχει ηχογραφηµένα σχόλια για να µπορούν άνθρωποι 

µε ακουστικά ή οπτικά προβλήµατα να ευχαριστηθούν την εµπειρία αυτού του οδηγού χωρίς 



83 

Εικόνα 33: Μορφή οθόνης κατά την 
αναπαραγωγή ήχου στη διάρκεια της 
ξενάγησης  

δυσκολίες και εµπόδια. Γι’ αυτό το λόγο ειδικά διαµορφωµένοι βίντεο οδηγοί αλλά και 

λειτουργίες αφής έχουν σχεδιαστεί για να προσφέρουν µια ανεπανάληπτη εµπειρία προς όλους 

τους επισκέπτες. 

Μέσα από όλες αυτές τις εφαρµογές ζωντανεύουν διαδραστικά animations, 3D µοντέλα των 

µεγάλων έργων, 3D εικόνες από τους χώρους του µουσείου. Με την 3D τεχνολογία, το κοινό 

µπορεί να θαυµάσει τα έργα τέχνης από όλες τις γωνίες. Πολλές φωτογραφίες υψηλής ανάλυσης 

συνοδεύουν τα σχόλια, βοηθώντας να εντοπιστεί κάθε σηµείο και να υπάρχει πρόσβαση σε 

πρόσθετες πληροφορίες. Χρησιµοποιώντας το ζουµ HD, είναι εµφανής η πλούσια λεπτοµέρεια 

του κάθε έργου τέχνης. Το Nintendo 3DS είναι πρωτοπόρος στην επόµενη διαστατή στροφή της 

τεχνολογίας, προσφέροντας φορητή ψυχαγωγία και περιεχόµενο σε 3D χωρίς να χρειάζεται η 

χρήση ειδικών γυαλιών.  

Μια τέτοια όµως πρωτοποριακή κίνηση ενέχει και πολλούς 

κινδύνους. Ξεφεύγοντας από τη συνηθισµένη χρήση αυτής 

της συσκευής είναι µία πρόκληση που ενέχει αρκετό ρίσκο. 

Υπάρχει ο κίνδυνος να µην πάνε τα πράγµατα όπως τα έχουµε 

σχεδιάσει, ή κάποιοι να αποδοκιµάσουν µια τέτοια κίνηση, ή 

άλλοι να µη γνωρίζουν πως να χρησιµοποιήσουν τη συσκευή. 

Στόχος είναι να έρθει το Μουσείο του Λούβρου σε επαφή µε 

όλους τους επισκέπτες του. Να παρακινηθούν εγκεφαλικά και 

συναισθηµατικά µε ένα διασκεδαστικό τρόπο.  

Τα θετικά από αυτή τη προσπάθεια είναι αναµφίβολα 

πολλά. Καταρχάς από παθητική η σχέση µεταξύ µουσείου και 

επισκέπτη µετεξελίσσεται σε πλήρως διαδραστική. Οι επισκέπτες πλέον έχουν λόγο για καθετί 

που αφορά στο µουσείο, και οι υπεύθυνοι του λογισµικού λαµβάνουν υπόψη τους τα µετρήσιµα 

στοιχεία για να διαµορφώνουν περιβάλλοντα πιο οικεία κι ελκυστικά για το κοινό. Ένα επιπλέον 

στοίχηµα που προσφέρει η τεχνολογία είναι να βοηθήσει το µουσείο να βγει από τους στενούς του 

«τοίχους», κάνοντας το ευρύ κοινό να κατανοήσει ότι το µουσείο δεν έχει πλέον ρόλο αυθεντίας, 

αλλά µπορεί να διαµορφωθεί ανάλογα µε τις ανάγκες των επισκεπτών του. 

Επίσης υπάρχει και το πρακτικό κοµµάτι. Ενώ σε πολλά µουσεία οι επισκέπτες καλούνται να 

απενεργοποιήσουν τα κινητά τους ή να τα χαµηλώσουν ή ακόµα και να τα αφήσουν κατά την 

είσοδό τους στα θεωρεία, µε τη χρησιµοποίηση οικιακών κονσολών δεν υπάρχει αυτό το 

πρόβληµα. Σηµαντική βέβαια είναι και η απήχηση τους στο νεανικό κοινό, αφού γνωρίζουµε όλοι 

καλά, ότι τα µικρά παιδιά µαγεύονται από την τεχνολογία και πόσο µάλλον όταν αυτή πρόκειται 

για κονσόλα παιχνιδιών.  
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Η απλή παρατήρηση των εκθεµάτων δε προσφέρει τίποτα σε κανένα και µπορεί να γίνει πολύ 

εύκολα βαρετή. Όταν όµως η ξενάγησή µας συνοδευτεί από ενδιαφέρουσες πληροφορίες, 

εκπαιδευτικό υλικό, εφαρµογές και δραστηριότητες, τότε µας κεντρίζει το ενδιαφέρον και θέλουµε 

να µάθουµε και να ασχοληθούµε περισσότερο. [50, 51] 

 

4.5. Εφαρµογές στο Μουσείο του Λούβρου 

Μια ακόµα εφαρµογή που προσφέρει το µουσείο του Λούβρου µέσα από 

την ιστοσελίδα του http://www.louvre.fr/en, είναι αυτήν της "Εικονικής 

Ξενάγησης - Virtual tours". Στο Collection and Louvre Palace – Virtual tours, 

υπάρχουν τρία θεµατικά τµήµατα του µουσείου, το τµήµα των Αιγυπτιακών 

αρχαιοτήτων, της Τάφρου του Λούβρου και την galerie του Απόλλων, µέσα από τα οποία µπορώ 

να επιλέξω σε πιο θέλω να κάνω εικονική περιήγηση. Για να ξεκινήσει η περιήγηση πατώ Launch 

virtual tour. Η µετακίνηση γίνεται εύκολα και απλά µε την κίνηση του κέρσορα προς την περιοχή 

που θέλω να κατευθυνθώ, ενώ στο κάτω µέρος της οθόνης υπάρχει ένας χάρτης για άµεση 

πρόσβαση σε οποιαδήποτε αίθουσα επιθυµούµε. [52] 

 

 

 

4.6. Εφαρµογές στο Μουσείο Ακρόπολης  

Εκτός από τη συνεργασία του Μουσείου Ακρόπολης µε τη Google και τη 

συµµετοχή του στην εφαρµογή Google Art Project, το Μουσείο διερευνά την 

ανάπτυξη πηγών και βοηθηµάτων για την υποστήριξη επισκέψεων 

καθοδηγούµενων από εκπαιδευτικούς ή γονείς, έτσι ώστε περισσότεροι µαθητές και 

παιδιά να επωφελούνται από τα προγράµµατα και τις δραστηριότητές του. 



85 

Οι επισκέπτες έχουν τη δυνατότητα να ανακαλύψουν τα εκθέµατα του Μουσείου µέσα από 

ειδικά διαµορφωµένες ψηφιακές εφαρµογές, εκδόσεις, µουσειοσκευές και θεµατικές παρουσιάσεις 

επιλεγµένων εκθεµάτων. Οι οικογένειες έχουν τη δυνατότητα να δανειστούν το σακίδιο µε τα 

αρχαιολογικά παιχνίδια που υποστηρίζονται από πολύχρωµες, σχεδιασµένες για παιδιά εικόνες 

εκθεµάτων. Οι τρισδιάστατες προβολές στην Αίθουσα Εικονικής Πραγµατικότητας, επίσης, 

καθοδηγούν τους επισκέπτες στα µνηµεία της Ακρόπολης. [53] 

Στη συνέχεια αναπτύσσεται αναλυτικά η καθεµία από αυτές τις εφαρµογές. 

 

� «Αρχαϊκά Χρώµατα» - «Χρωµάτισε την Πεπλοφόρο» 

Το Μουσείο Ακρόπολης επιθυµεί να κάνει µία έρευνα για την µοναδική συλλογή των 

αρχαϊκών αγαλµάτων του που σώζουν λίγο ή πολύ τα χρώµατά τους και να ανοίξει µία ευρύτατη 

συζήτηση µε κοινό και ειδικούς για θέµατα τεχνικής των χρωµάτων, την ανίχνευσή τους µε νέες 

τεχνολογίες, την πειραµατική χρήση τους σε µαρµάρινες επιφάνειες, την ψηφιακή αποκατάστασή 

τους, τη σηµασία τους αλλά και την αισθητική αντίληψη της αρχαϊκής εποχής για τα χρώµατα. Η 

ως τώρα επιστηµονική έρευνα για το χρώµα στα αρχαία γλυπτά έχει κάνει µεγάλη πρόοδο και έχει 

οδηγήσει σε εκπληκτικά συµπεράσµατα που αναίρεσαν σε µεγάλο βαθµό στερεότυπες παραδοχές 

για την αρχαία γλυπτική. Το χρώµα αποδεικνύεται ότι αποτέλεσε όχι στοιχείο απλής διακόσµησης 

αλλά προστιθέµενη αισθητική ποιότητα του γλυπτού. 

Τα χρώµατα για τους αρχαίους Έλληνες και την κοινωνία τους αποτελούσαν ένα µέσο 

χαρακτηρισµού. Οι θεοί είχαν ξανθή κόµη που ακτινοβολούσε τη δύναµή τους, οι πολεµιστές και 

αθλητές φαιόχρωµη επιδερµίδα ως ένδειξη αρετής και ανδρείας, οι κόρες λευκό δέρµα που 

δήλωνε τη χάρη και λάµψη της νεότητας. 

Η µουσειακή δράση για τα Αρχαϊκά Χρώµατα βασίζεται σε πολύ προσεκτική παρατήρηση, σε 

φασµατοσκοπικές αναλύσεις, σε ειδική φωτογράφιση, σε προσπάθειες αναπαραγωγής των 

αρχαίων χρωµάτων και εφαρµογή τους σε παριανό µάρµαρο και φυσικά στην αναζήτηση 

πολύτιµων πληροφοριών από τις γραπτές πηγές για τα χρώµατα. 

Τα ξεκάθαρα, κορεσµένα χρώµατα των αγαλµάτων πάνω στα φωτεινά ενδύµατα και τα 

τρυφερά σώµατα, σε συνδυασµό µε τα πλούσια κοσµήµατα, συχνά από µέταλλο, και τους 

περίτεχνους βοστρύχους της κόµης δηµιουργούσαν µία ιδιαίτερη αισθητική χαρά κάνοντας τα 

αρχαϊκά αγάλµατα να είναι για τους ανθρώπους της εποχής «θαύµα ιδέσθαι». [54] 

Οι επισκέπτες έχουν τη δυνατότητα συµµετοχής στην εκθεσιακή δράση «Αρχαϊκά Χρώµατα» 

στο σπίτι τους, µέσα από το ψηφιακό παιχνίδι «Χρωµάτισε την Πεπλοφόρο». Στη σελίδα 

www.theacropolismuseum.gr/peploforos/ µπορούν να διαλέξουν το πινέλο και τα χρώµατα που 
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επιθυµούν, χρωµατίζοντας το άγαλµα της Πεπλοφόρου και αποθηκεύοντας ή τυπώνοντας το έργο 

τους όσες φορές επιθυµούν και µε πολλές απίθανες παραλλαγές. [53] 

 

 

 

� Οικογενειακό παιχνίδι «Αναζητώντας τη θεά Αθηνά» 

Το Μουσείο Ακρόπολης προσκαλεί τις οικογένειες να γνωρίσουν τη θεά Αθηνά και τα 

σύµβολά της, µέσα από ένα παιχνίδι αναγνώρισής της µέσα στους εκθεσιακούς χώρους. Το 

Μουσείο εγκατέστησε ειδικές παιδικές λεζάντες για την αναζήτηση των 12 εκθεµάτων που 

περιλαµβάνει το παιχνίδι. 

Το παιχνίδι συνδυάζεται µε την ψηφιακή εφαρµογή µε τίτλο «Αθηνά, η θεά της Ακρόπολης» 

στο www.acropolis-athena.gr, µία εικονική περιήγηση µε στόχο τη γνωριµία του επισκέπτη µε τις 

διαφορετικές υποστάσεις της θεάς, αλλά και µε το Μουσείο Ακρόπολης. 
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Στην αρχική σελίδα της εφαρµογής, πατώντας την επιλογή "Μπες στο Μουσείο" ξεκινάει το 

παιχνίδι, σύµφωνα µε το οποίο ακολουθώντας το φως θα πρέπει να βρεθούν 15 εκθέµατα που 

σχετίζονται µε την θεά Αθηνά. 

 

 
 

Στο κάτω µέρος της οθόνης υπάρχει ένας χάρτης που σε καθοδηγεί να βρεις τα εκθέµατα και 

ακλουθώντας το φως, εντοπίζεις τα εκθέµατα που λάµπουν.  

 

 
 
 

Βρίσκοντας ένα έκθεµα που σχετίζεται µε τη θεά Αθηνά εµφανίζονται πληροφορίες γι’ αυτό, 

µπορείς να το "∆εις από κοντά" κάνοντας µεγέθυνση, αλλά και να το περιστρέψεις δεξιά- 

αριστερά.  
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Επιλέγοντας το "∆ες πως ήταν" εµφανίζεται στην οθόνη η πλήρης µορφή του αγάλµατος, µε τα 

σηµεία που δεν σώζονται σε σκίαση. 

 

 

 
Η περιήγηση συνεχίζεται µέχρι να βρεθούν και τα 15 εκθέµατα που αφορούν τη θεά Αθηνά. 

[55] 

 

� Η Ζωφόρος του Παρθενώνα 

Η Ζωφόρος του Παρθενώνα, ένα µοναδικό έργο τέχνης, παρουσιάζεται σε ψηφιακή µορφή 

µέσα από την εφαρµογή www.parthenonfrieze.gr. H εφαρµογή απευθύνεται στους ειδικούς 

επιστήµονες, στο ευρύ κοινό, αλλά και στα παιδιά µέσα από τα ψηφιακά της παιχνίδια. 



89 

Η κεντρική σελίδα της εφαρµογής έχει τρεις επιλογές: ο Παρθενώνας, γνωρίστε τη Ζωφόρο και  

παίξτε µε τη Ζωφόρο. 

 
 

Με την επιλογή "ο Παρθενώνας" εµφανίζεται µια σελίδα όπου υπάρχουν διάφορες επιλογές. 

Πατώντας πάνω σε οποιαδήποτε επιλογή εµφανίζονται λεπτοµερή στοιχεία για το συγκεκριµένο 

θέµα, καθώς και εικόνες ή και βίντεο. 

 

Με την επιλογή "γνωρίστε τη Ζωφόρο" γίνεται αναλυτικά η περιγραφή κάθε πλευράς της 

Ζωφόρου και κάθε θεµατικής ενότητας, σε πλήρη οθόνη και µε ήχο. 
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Τέλος, η επιλογή "παίξτε µε τη Ζωφόρο", ανάλογα µε το τι θα επιλέξει ο χρήστης, µπορεί να 

δίνονται πληροφορίες για κάποιο θέµα σχετικό µε τη Ζωφόρο,  

 
 

ή ακόµα και να ξεκινάει ένα παιχνίδι µε διάφορες θεµατικές ενότητας και στόχο την εκµάθηση, 

όπου θα πρέπει να παίκτης να βρει τις όµοιες εικόνες, ή τη σωστή εικόνα µε βάση τη περιγραφή 

που δίνεται. [56] 

 
� Οι τρισδιάστατες προβολές 

Τέλος, πραγµατοποιούνται τρισδιάστατες προβολές στην Αίθουσα Εικονικής Πραγµατικότητας 

στο ισόγειο του Μουσείου Ακρόπολης, χωρητικότητας 40 θέσεων. Εκεί προβάλλεται η 

δεκαπεντάλεπτη ταινία «Η Ακρόπολη στην Αρχαιότητα» που πραγµατοποιήθηκε µε την 

επιστηµονική εποπτεία της Υπηρεσίας Συντήρησης Μνηµείων Ακρόπολης. Στην ταινία 

παρουσιάζονται τα µνηµεία της Ακρόπολης από τα οποία ο επισκέπτης αντλεί χρήσιµες 

πληροφορίες για την κατανόηση των αρχιτεκτονικών γλυπτών που εκτίθενται στο Μουσείο. Οι 

προβολές για το κοινό πραγµατοποιούνται κάθε Σάββατο και Κυριακή, στις 11:00 π.µ. στην 

αγγλική γλώσσα και στις 12 το µεσηµέρι στην ελληνική, ενώ οι προβολές για τα σχολεία 

(∆ευτεροβάθµιας και Τριτοβάθµιας εκπαίδευσης) πραγµατοποιούνται κατόπιν κράτησης κάθε 

Τρίτη, Τετάρτη, Πέµπτη και Παρασκευή, στις 11:00 π.µ. [57] 
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4.7. Περιήγηση στην Ακρόπολη  

Μια εντυπωσιακή εφαρµογή πανοραµικών φωτογραφιών της Ακρόπολης 

για την εικονική περιήγηση µέσω υπολογιστή στο µνηµείο, έχει δηµιουργήσει 

η Υπηρεσία Συντήρησης των Μνηµείων της Ακρόπολης, µε στόχο την 

διαφήµιση του ελληνικού πολιτισµού σε όλον τον κόσµο. Με τον τρόπο αυτό 

επιτρέπεται η πρόσβαση στην Ακρόπολη σε όλο το διαδίκτυο και αποτελεί πόλο έλξης για 

τουρίστες αλλά και επιστήµονες που δεν θα µπορούσαν να παρατηρήσουν µε τέτοια λεπτοµέρεια 

την αρχαία κληρονοµιά.  

Στην εφαρµογή, µέσω της διεύθυνσης http://acropolis-virtualtour.gr, προβάλλονται για πρώτη 

φορά υπερυψηλής ανάλυσης πανοραµικές φωτογραφίες της Ακρόπολης, του Παρθενώνα, των 

Προπυλαίων και των άλλων µνηµείων κάνοντας χρήσης τεχνολογιών αιχµής. Ειδικά οι προσόψεις 

της Ακρόπολης απεικονίζονται µε εικόνες ανάλυση Gigapixel. Η εφαρµογή επιτρέπει στον χρήστη 

να περιηγείται στην Ακρόπολη, να διαβάζει περισσότερες πληροφορίες για κάθε µνηµείο, στα 

Αγγλικά και στα Ελληνικά, και το κυριότερο να κάνει ζουµ σε τέτοιο βαθµό που µπορεί να δει 

µέχρι και τις µικρότερες ρωγµές στα µάρµαρα της Ζωφόρου. [58] 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.8. Σχεδιασµός εφαρµογών Εικονικής Πραγµατικότητας πολιτιστικού και 

εκπαιδευτικού χαρακτήρα στο Ίδρυµα Μείζονος Ελληνισµού. 

Το Ίδρυµα Μείζονος Ελληνισµού (IME) αποτελεί ένα από τα πρωτοπόρα 

ιδρύµατα στην Ελλάδα, µιας και από το Σεπτέµβριο του 1998, µε επικεφαλή τη 

Μαρία Ρούσσου, έχει ενταχθεί στο χώρο της Τρισδιάστατης Εικονικής 

Πραγµατικότητας. Το εκθεσιακό περιβάλλον αποτελείται από τεχνολογίες 

αιχµής, περιλαµβάνοντας τα πρώτα προβολικά συστήµατα εικονικής πραγµατικότητας στην 
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Ελλάδα που είναι ανοικτά στο ευρύ κοινό, ενώ ο τρόπος παρουσίασής τους από το 

µουσειοπαιδαγωγικό τµήµα και τις συνοδευτικές πολυµεσικές εφαρµογές ενηµέρωσης, 

ολοκληρώνουν την εκπαιδευτική εµπειρία του επισκέπτη.  

Στα εκθέµατα Εικονικής Πραγµατικότητας «Κιβωτός» και «Μαγική Οθόνη» παρουσιάζονται 

ενδεικτικά οι διαδραστικές παραγωγές εικονικής πραγµατικότητας µε αντικείµενο την 

εκπαίδευση, τη διάδοση και προβολή της ελληνικής πολιτιστικής κληρονοµιάς. 

 

4.8.1. Εφαρµογές Εικονικής Πραγµατικότητας 

� Ο Ναός του ∆ία στην Ολυµπία 

 

 

 

 

 

Ίσως το πιο δηµοφιλές πρόγραµµα εικονικής πραγµατικότητας του Ιδρύµατος Μείζονος 

Ελληνισµού είναι το πρόγραµµα της τρισδιάστατης εικονικής αναπαράστασης του χώρου της 

Ολυµπίας µε την πλήρη αναπαράσταση -εξωτερική και εσωτερική- του φηµισµένου ναού του ∆ία 

στην Ολυµπία. Οι επισκέπτες του συστήµατος Εικονικής Πραγµατικότητας «Κιβωτός» φορώντας 

ειδικά στερεοσκοπικά γυαλιά που δίνουν την ψευδαίσθηση του βάθους έχουν τη δυνατότητα να 

θαυµάσουν τους άθλους του Ηρακλή στις µετόπες, τα φηµισµένα αετώµατα και το µεγαλοπρεπές 

άγαλµα του ∆ία -ένα από τα επτά θαύµατα του κόσµου- από το οποίο τίποτα δε σώζεται σήµερα. 

Επιπλέον, η ψηφιακή αναπαράσταση αποδίδει πιστά τη µορφολογία του εδάφους και τον 

περιβάλλοντα χώρο τον οποίον µπορούν να περιηγηθούν οι επισκέπτες.  

 

� Το εργαστήρι του Φειδία στην Ολυµπία 

Πρόκειται για µια διαδραστική 

εικονική εµπειρία από το πρό-

γραµµα εικονικής πραγµατικότη-

τας «Κιβωτός», που µεταφέρει 

τους επισκέπτες στο εργαστήρι του γλύπτη Φειδία στην Ολυµπία. Ο χώρος του εργαστηρίου 

περιλαµβάνει -σε πιστή αναπαράσταση- το ξακουστό άγαλµα του ∆ία, και τα εργαλεία, υλικά και 

καλούπια του γλύπτη. Μέσα από την ενεργή συµµετοχή στη δηµιουργία του αγάλµατος, οι νεαροί 

επισκέπτες µετατρέπονται σε βοηθοί του γλύπτη, εφαρµόζοντας µε διαδραστικό τρόπο τα 

απαραίτητα υλικά στο άγαλµα έτσι ώστε να το συνθέσουν και να το ολοκληρώσουν µέσα στο 
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εργαστήρι. Η δραστηριότητα αυτή προσφέρει µια συναρπαστική εµπειρία στην οποία οι 

επισκέπτες συµµετέχουν ενεργά, µαθαίνοντας παράλληλα πολύτιµες πληροφορίες για τα εργαλεία, 

για τα υλικά και τον τρόπο επεξεργασίας τους, για τις µεθόδους εφαρµογής των υλικών στην 

κατασκευή του αγάλµατος, για τη διαδικασία δηµιουργίας του από το γλύπτη αλλά και για την 

αρχαία Ολυµπία και τους Ολυµπιακούς αγώνες.  

 

� EYPHKA!!! Ιστορίες από τον Αρχιµήδη 

Ένα επιπλέον πρόγραµµα εικονικής πραγµατικότητας 

αναπτύχθηκε µε θέµα του µία από τις µεγαλύτερες µορφές 

των αρχαίων ελληνικών µαθηµατικών και γενικότερα της 

αρχαίας και µεσαιωνικής επιστήµης, τον Αρχιµήδη. Μέσα 

από διαδραστικά εικονικά πειράµατα, οι επισκέπτες έχουν τη 

δυνατότητα, συµµετέχοντας ενεργά, να µάθουν για το 

θεώρηµα υπολογισµού του όγκου της σφαίρας σε 

συνδυασµό µε το νόµο ισορροπίας του ζυγού, την αρχή της υδροστατικής και το περίφηµο 

ΕΥΡΗΚΑ, την εφεύρεση του κοχλία για µεταφορά νερού από χαµηλότερη σε υψηλότερη στάθµη, 

την ιστορία µε τα παραβολικά κάτοπτρα αλλά και τις δαγκάνες, οι οποίες χρησιµοποιούνταν για 

να αναποδογυρίζονται τα πλοία των Ρωµαίων. 

 

� Περιήγηση στην Αρχαία Μίλητο 

Το πρώτο πρόγραµµα της 

"Κιβωτού" είναι η περιήγηση 

στη χερσόνησο και την πόλη της 

Μιλήτου, όπως ήταν δύο χι-

λιάδες χρόνια πριν. Οι επισκέ-

πτες έχουν τη δυνατότητα να εξερευνήσουν την εικονική πόλη, να "πετάξουν" πάνω από τις πιστές 

ψηφιακές αναπαραστάσεις των σηµαντικότερων δηµόσιων κτηρίων, ακόµα και να "βουτήξουν" 

στο λιµάνι της. 

 

� Το Παραδοσιακό Ελαιοτριβείο 

Στα πλαίσια της έκθεσης 

«Αναζητώντας το υγρό χρυσάφι» 

οι νεαροί επισκέπτες µπορούν να 

δουν εικονικά και µε τρόπο 

µοναδικό τη λειτουργία ενός παλαιού ελαιοτριβείου. Πρόκειται για µια πρωτότυπη παρουσίαση 
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του εξοπλισµού ενός πέτρινου ελαιοτριβείου και του τρόπου παραγωγής του ελαιόλαδου, µέσα 

από την εικονική περιήγηση σε χαµένες πρακτικές του παρελθόντος. Στο ιδιαίτερο αυτό 

ελαιοτριβείο, οι επισκέπτες όχι µόνο µαθαίνουν για την παραδοσιακή διαδικασία παραγωγής του 

ελαιόλαδου αλλά µπορούν και να λειτουργήσουν το πιεστήριο που παράγει το λάδι ή ακόµα, µε το 

πάτηµα ενός κουµπιού, να συρρικνωθούν στο µέγεθος µιας ελιάς και να µπουν µέσα σε αυτό! [59] 

 

4.8.2. Εφαρµογές µέσα από ψηφιακό δίσκο (DVD-ROM) 

Το Ίδρυµα Μείζονος Ελληνισµού διαθέτει προς πώληση έναν ψηφιακός δίσκος (DVD-ROM) 

το οποίο προτρέπει το κοινό να γνωρίσει την ιστορία, τους ανθρώπους και τους δηµοκρατικούς 

θεσµούς που ανέδειξε ο χώρος της Αρχαίας Αγοράς των Αθηνών µέσα από µια διαδραστική 

περιπέτεια στο «µαγικό» αυτό τόπο.  

Περιλαµβάνει πληθώρα επιστηµονικών πληροφοριών, πλούσια εικονογράφηση, διασκεδαστικά 

παιχνίδια, καθώς και τις µοναδικές δυνατότητες περιήγησης στην οµώνυµη έκθεση που 

παρουσιάζεται στον «Ελληνικό Κόσµο», το Κέντρο Πολιτισµού του Ιδρύµατος Μείζονος 

Ελληνισµού, αλλά και στο πρόγραµµα Εικονικής Πραγµατικότητας που προβάλλεται στη 

«Θόλο». Συγκεκριµένα, ο ψηφιακός δίσκος (DVD-ROM) περιέχει:  
 

� Εικονογραφηµένο Χρονολόγιο στο οποίο εντάσσεται η ιστορία της 

Αρχαίας Αγοράς σε αυτήν της Αθήνας, από το Σόλωνα µέχρι την 

επιδροµή των Ερούλων. 
 

� Πλούσιο υλικό για την ιστορία και την ανακάλυψη της Αρχαίας 

Αγοράς, καθώς και λίγα λόγια για τη µουσειολογική προσέγγιση 

και τους στόχους της έκθεσης. 

 

� Περιέχεται ηλεκτρονικός κατάλογος της έκθεσης µε πολλές 

χρήσιµες πληροφορίες, καθώς και πλήρης λίστα µε συνδέσµους 

που αφορούν την Αρχαία Αγορά. 
 

� ∆ιαδραστική πανοραµική περιήγηση (QTVR) της έκθεσης που 

παρουσιάζεται στο Κέντρο Πολιτισµού «Ελληνικός Κόσµος» 

από το 2006. Η έκθεση αναδεικνύει τον πολυδιάστατο 

χαρακτήρα της Αγοράς, η οποία αποτέλεσε τόπο ζύµωσης 

ιδεών, γέννησης νέων ρευµάτων, πνευµατικής και ψυχικής 
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καλλιέργειας και καλλιτεχνικής δηµιουργίας. Παρέχεται η δυνατότητα επισκόπησης όλων 

των εκθεµάτων της έκθεσης, έντυπων, φυσικών-απτών, ψηφιακών-οπτικοακουστικών και 

διαδραστικών, µε πλήρη λειτουργικότητα. 
 

� Βίντεο εικονικής περιήγησης (VR) στο χώρο της Αρχαίας Αγοράς, 

όπου ο χρήστης έχει τη δυνατότητα να ταξιδέψει πίσω στο χρόνο 

και να βρεθεί στην Κλασική περίοδο (περί το 400 π.Χ.), µε τη 

βοήθεια ενός παναθηναϊκού αµφορέα. Στην Κλασική Αγορά 

έµφαση δίνεται στη σηµασία των δηµόσιων διοικητικών κτηρίων 

και στην ύπαρξη ενός µεγάλου ανοιχτού χώρου για συναθροίσεις και αθλητικές 

δραστηριότητες. Η περιήγηση αποτελεί απόσπασµα υψηλής ευκρίνειας της παράστασης 

«∆ιαδραστική Περιήγηση στην Αρχαία Αγορά», η οποία προβάλλεται στη «Θόλο» του 

«Ελληνικού Κόσµου». 
 

� Εκπαιδευτικό παιχνίδι µε σκοπό τη «συµπλήρωση» του χώρου της 

Αγοράς, κατά τη Ρωµαϊκή περίοδο. Οι µικροί µας φίλοι µπορούν να 

διαβάσουν πληροφορίες για τα σηµαντικότερα κτήρια της Αγοράς 

και να παίξουν διασκεδαστικά και εκπαιδευτικά παιχνίδια 

(αναγραµµατισµός, παζλ, ερωταπαντήσεις κ.ά.), µε σκοπό να 

εµφανίσουν ένα ένα τα κτήρια που υπήρχαν κατά την περίοδο της ακµής της Αγοράς... πάνω 

στη σηµερινή κάτοψή της! [60] 

 

4.8.3. Ψηφιακά παιχνίδια  

Το Ίδρυµα Μείζονος Ελληνισµού διαθέτει µέσα από την κεντρική σελίδα του µουσείου 

διάφορα παιχνίδια για µικρά παιδιά, τα κατεβαίνουν και εγκαταστούνται στον υπολογιστή. ∆ύο 

από τα παιχνίδια αυτά είναι τα εξής: [61] 

 

� ∆ιαδραστικό παιχνίδι "Πιάστε τα αγγεία" 

 

 

 

� ∆ιαδραστικό παιχνίδι "Κρεµάλα"  
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4.9. Ηλεκτρονικοί οδηγοί µουσείων από το Κοινωφελές Ίδρυµα Ιωάννη Σ. 

Λάτση  

Ο αρχαίος ελληνικός πολιτισµός, µε τα µοναδικής πνευµατικής και 

καλλιτεχνικής δηµιουργίας έργα λόγου και τέχνης, υπήρξε διαχρονικά η 

βασική πηγή έµπνευσης και το θεµέλιο της πολιτιστικής ανάτασης του 

δυτικού κόσµου. Τα ελληνικά µουσεία, στην πλειονότητά τους αρχαιολογικά, στεγάζουν 

ανεκτίµητα τεχνουργήµατα της αρχαίας Ελλάδας. 

Από το 1997, ο Όµιλος Λάτση και η Eurobank EFG υπό την αιγίδα και το συντονισµό του 

Ιδρύµατος Ιωάννη Σ. Λάτση εκδίδουν κάθε χρόνο έναν τόµο αφιερωµένο σε ένα αρχαιολογικό 

µουσείο, µε σκοπό τη δηµιουργία µιας σειράς λευκωµάτων που, µε την επιστηµονική εγκυρότητα 

και την αισθητική τους προσέγγιση, συµβάλλουν στη βαθύτερη γνώση και κατανόηση των 

επιµέρους σελίδων της ιστορίας 

του ελληνικού πολιτισµού.  

Μέσα από την ηλεκτρονική 

σελίδα του Ιδρύµατος µπορεί 

κανείς να ξεφυλλίσει τους παρα-

κάτω οδηγούς από Μουσεία της 

Ελλάδας σε ηλεκτρονική µορφή. 

� Το Αρχαιολογικό Μουσείο Πέλλας 

� Το Αρχαιολογικό Μουσείο των Θηβών 

� Ο Μαραθών και το Αρχαιολογικό Μουσείο 

� Το Αρχαιολογικό Μουσείο Ολυµπίας 

� Το Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο 

� Το Αρχαιολογικό Μουσείο ∆ελφών 

� Το Αρχαιολογικό Μουσείο Ηρακλείου 

� Το Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης 

� ∆ήλος 

� Ελευσίνα: Ο Αρχαιολογικός Χώρος και το Μουσείο 

� Το Αρχαιολογικό Μουσείο Πειραιώς 

� Το Μουσείο Ακροπόλεως 

� Η Ελλάδα του Μουσείου Μπενάκη [62, 63] 

 

 



97 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Β. Ερευνητικό µέρος 
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Κεφάλαιο 5ο Έρευνα κοινού  

 

5.1. Η σηµασία της έρευνας κοινού  

Στο προηγούµενο κεφάλαιο µιλήσαµε για το Βυζαντινό µουσείο Καστοριάς. Στο παρόν 

κεφάλαιο θα παρουσιάσουµε την δική µας έρευνα για το κοινό του Βυζαντινού µουσείου της 

περιοχής της Καστοριάς, που µπορούµε να το χαρακτηρίσουµε ως µια πολιτισµική µονάδα 

δηµόσιου δικαίου, µικρού µεγέθους µε χαρακτήρα µη κερδοσκοπικό. [4] 

Πριν όµως προχωρήσουµε στην παρουσίαση της παρούσας έρευνας καλό είναι να πούµε λίγα 

λόγια για τη σηµασία της έρευνας του κοινού που γίνεται στα πλαίσια του µάρκετινγκ της 

πολιτισµικής µονάδας. Πιο συγκεκριµένα η έρευνα κοινού αποτελεί µια παράµετρο της έρευνας 

αγοράς
2 (άλλες είναι έρευνα του βαθµού ικανοποίησης των πελατών, η έρευνα των κινήτρων του 

κοινού, η έρευνα των ανταγωνιστών της πολιτισµικής µονάδας, η έρευνα του πολιτιστικού 

προϊόντος, η έρευνα των τιµών στην αγορά, η έρευνα για την προώθηση του πολιτιστικού 

προϊόντος, η έρευνα µε τη βοήθεια των εθνικών φορέων κ.α.), που αποτελεί βασικό στάδιο του 

µάρκετινγκ της πολιτισµικής µονάδας. 

Οι πληροφορίες που συγκεντρώνονται από την έρευνα κοινού έχουν µεγάλη σηµασία για την 

πολιτισµική µονάδα καθώς τη βοηθούν να στοχεύσει τα µελλοντικά της προγράµµατα, 

εκδηλώσεις, προωθητικές ενέργειες, χρηµατοδοτικά προγράµµατα, και τη διαφήµιση µε 

µεγαλύτερη ακρίβεια, καθώς και παρέχουν ακριβείς πληροφορίες κατά τη διαδικασία της 

διαπραγµάτευσης των χορηγιών. [5] Τα στοιχεία για το κοινό που συγκεντρώσαµε από την δική 

µας έρευνα θα µας βοηθήσουν αφενός στη ανάλυση της παρούσας κατάστασης του Βυζαντινού 

µουσείου, αλλά και στην ανάλυση της κατάστασης στην οποία βρίσκεται στον τοµέα της 

επικοινωνίας, και κατόπιν θα µας υποδείξουν τις προτιµήσεις του κοινού σε συγκεκριµένες 

επικοινωνιακές δράσεις για τις οποίες έχουν ρωτηθεί, ώστε να χαράξουµε την επικοινωνιακή 

στρατηγική του µουσείου µε βάση τις ανάγκες και τις απαιτήσεις του κοινού και να έχουµε τα 

καλύτερα δυνατά αποτελέσµατα.    

 

5.2. Η έρευνα του κοινού στο Βυζαντινό µουσείο Καστοριάς   

5.2.1. Τα χαρακτηριστικά της έρευνας 

� Ο σκοπός της έρευνας: ο σκοπός της έρευνάς µας είναι να µετρήσουµε την 

συµπεριφορά του κοινού του Βυζαντινού µουσείου της Καστοριάς, τις προτιµήσεις του, την 
                                                           
2 Ως έρευνα αγοράς ορίζεται κάθε προσπάθεια συλλογής πληροφοριών από το περιβάλλον του πολιτιστικού 
οργανισµού οι οποίες µπορεί να φανούν χρήσιµες στο σχεδιασµό και στη δραστηριοποίηση του οργανισµού 
στην αγορά (Hill- O’ Sullivan, 2003, 69). 



99 

άποψή του και τις επικοινωνιακές του πρακτικές. Έτσι, η έρευνα κινείται γύρω από τρείς 

βασικούς άξονες: α) τα χαρακτηριστικά και τις προτιµήσεις του κοινού γενικά, β) την άποψή 

του κοινού για το µουσείο και τα τεχνολογικά µέσα που µπορεί να χρησιµοποιεί και γ) την 

άποψη του κοινού για τις επικοινωνιακές µεθόδους που ακολουθεί. 
 

� Το είδος της έρευνας: η έρευνά µας µε βάση τη βιβλιογραφία µπορεί να  

χαρακτηριστεί  ως ποσοτική. [6] 
 

� Ο τόπος της έρευνας: η έρευνα µας διενεργήθηκε στο Βυζαντινό µουσείο στην 

περιοχή της Καστοριάς. 
 

� Ο χρόνος της έρευνας:  η έρευνα µε το ερωτηµατολόγιο πραγµατοποιήθηκε από τις 

10 Νοεµβρίου µέχρι τις 30 ∆εκεµβρίου 2012. 
 

� Το δείγµα της έρευνας: για την έρευνά µας χρησιµοποιήσαµε την µέθοδο της 

εµπειρικής αναλογικής δειγµατοληψίας σε διαθέσιµο δείγµα, δηλαδή το κοινό που 

επισπεύτηκε το Βυζαντινό µουσείο, που έχει την ίδια λογική µε την αναλογική 

δειγµατοληψία σε στρώµατα. [7] Έτσι, χωρίσαµε το κοινό σε κατηγορίες (στρώµατα) µε 

βάση την ηλικία (10- 18, 18- 24, 24- 35, 35- 45, 45- 55, 55-65, και 65+) και το φύλο. Στην 

έρευνα συµµετείχαν 100 άτοµα αναλογικά µε τις ηλικιακές κατηγορίες και το φύλο. 
 

� Η συλλογή των δεδοµένων: η συλλογή των δεδοµένων έγινε µε την διανοµή ενός 

έντυπου ερωτηµατολογίου 6 σελίδων στο µουσείο µε ερωτήσεις κλειστού και 

προκατασκευασµένου τύπου. [7] 
 

� Ο σχεδιασµός του ερωτηµατολογίου: Οι ερωτήσεις χωρίστηκαν σε τέσσερις 

µεγάλες οµάδες µε βάση τα τέσσερα βασικά ερωτήµατα της έρευνας. Έτσι, µε τις ερωτήσεις 

1 - 5 αναζητούµε γενικά τη σχέση του κοινού µε τα µουσεία, πόσο συχνά τα επισκέπτεται, 

ποια είδη προτιµά και για ποιους λόγους πηγαίνει ή δεν πηγαίνει. Με τις ερωτήσεις 6 - 14 

αναζητούµε την άποψη του κοινού για το Βυζαντινό µουσείο Καστοριάς, τους χώρους, τη 

γκαλερί που διαθέτει, την προσβασιµότητα, τον τεχνολογικό εξοπλισµό και των ωρών 

λειτουργίας. Με τις ερωτήσεις 15 - 17 προσπαθούµε να αντλήσουµε πληροφορίες για την 

γνώµη του κοινού όσον αφορά τα επικοινωνιακά ζητήµατα του Βυζαντινού µουσείου 

Καστοριάς, δηλαδή πως ενηµερώνεται σχετικά µε το µουσείο και αν είναι ευχαριστηµένο µε 

την επικοινωνιακή πολιτική που ακολουθεί. Τέλος, µε τις ερωτήσεις 18 – 20 προσπαθούµε να 

διαπιστώσουµε κατά πόσο το κοινό έµεινε ευχαριστηµένο από την παρουσίαση και ανάδειξη 
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των εκθεµάτων, αλλά και από τις επεξηγήσεις που ενδεχοµένως να δόθηκαν, καθώς και αν 

τελικά πιστεύει ότι εµπλούτισε τις γνώσεις του.  [14] 
 

� Η ανάλυση των δεδοµένων: η ανάλυση των δεδοµένων έγινε µε το στατιστικό 

πρόγραµµα Microsoft excel.  

 

5.2.2. Αποτελέσµατα της έρευνας 

Στην έρευνα συµµετείχαν 42 άνδρες και 58 γυναίκες, από αυτούς το 16% αφορά νέους και 

νέες από 10 µέχρι 18 χρονών, το 8% αφορά άνδρες και γυναίκες από 18 µέχρι και 24, το 14% 

από 24 µέχρι 35, το 18% από 35 µέχρι 45, το 14% από 45 µέχρι 55, το 11% από 55 µέχρι 65 

και το 19 % από 65 και πάνω. Από αυτούς που απάντησαν 54 ήταν εργαζόµενοι ενώ 46 

άνεργοι, φοιτητές ή µαθητές, ενώ 5 ήταν απόφοιτοι δηµοτικού, 12 γυµνασίου, 36 λυκείου και 

47 απόφοιτοι ανώτατης σχολής. 

Στην ερώτηση πόσο συχνά επισκέπτεστε µουσεία, το 15% απάντησε τουλάχιστον µία 

φορά το µήνα, το 20% απάντησε τουλάχιστον µία φορά το τρίµηνο, το 31% απάντησε δύο – 

τρεις φορές το χρόνο, το 19% απάντησε µια φορά το χρόνο, ενώ το 15% απάντησε πιο 

σπάνια. 

 

 

Στην ερώτηση πόση ώρα δαπανάτε περίπου σε κάθε επίσκεψή σας σε ένα µουσείο, το 12% 

απάντησε λιγότερο από µισή ώρα, το 18% απάντησε λιγότερο από µία ώρα, το 21% απάντησε 
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λιγότερο από µιάµιση ώρα, το 37% απάντησε λιγότερο από δύο ώρα, ενώ το 12% απάντησε 

περισσότερο από δύο ώρες.   

 

 

Όσον αφορά το είδος των µουσείων που αρέσει στο κοινό, πρώτα σε προτιµήσεις έρχονται 

τα αρχαιολογικά – ιστορικά µουσεία, δεύτερα τα εθνολογικά – λαογραφικά, ακολουθούν τα 

µουσεία τέχνης, στη συνέχεια τα εικαστικά-πινακοθήκες, µετά τα µουσεία φυσικής ιστορίας 

και τέλος τα µουσεία επιστήµης και τεχνολογίας. 
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Ο βασικός λόγος για τον οποίο το κοινό επισκέπτεται ένα µουσείο είναι η αγάπη για το 

ιστορικό παρελθόν, έπεται η επαφή µε την ιστορία ενός τόπου, και ακολουθούν η πνευµατική 

καλλιέργεια και προβληµατισµός, οι εκπαιδευτικοί λόγοι και τέλος η ψυχαγωγία, µε µόλις 

4%. 

 
 

Καθοριστικοί παράγοντες για τους οποίους το κοινό δεν επισκέπτεται ένα µουσείο, είναι ο 

οικονοµικός, µε µικρή διαφορά από τον δεύτερο, µόλις 2%, την έλλειψη χρόνου. Ακολουθεί 

η επιλογή προτιµώ άλλου είδους εκπαιδευτικές δραστηριότητες, µετά η επιλογή δεν µε 

ικανοποιούν τα τοπικά µουσεία και τέλος η επιλογή δεν είναι στα άµεσα ενδιαφέροντά µου.      
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Στην ερώτηση αν γνωρίζατε για τα εκθέµατα του Βυζαντινού µουσείου Καστοριάς πριν το 

επισκεφτείτε το 37% απάντησε καθόλου, το 31% λίγα πράγµατα, το 17% αρκετά, το 9% 

πολλά και το 6% πάρα πολλά. 

 

 

Στην ερώτηση αν σας άρεσαν τα εκθέµατα του µουσείου, το 47% απάντησε πάρα πολύ, το 

36% πολύ, το 12% αρκετά, το 3% όχι πολύ και µόλις το 2% καθόλου. 

 

 

 

Στην ερώτηση αν σας ικανοποιούν οι χώροι και το περιβάλλον του µουσείου, µόλις το 5% 

απάντησε πάρα πολύ, το 16% πολύ, το 27% αρκετά, το 38% όχι πολύ και το 14% καθόλου. 
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Στην ερώτηση αν σας ικανοποιεί η γκαλερί του µουσείου, το 12% απάντησε πάρα πολύ, το 

21% πολύ, το 27% αρκετά, το 28% όχι πολύ και το 11% καθόλου. 

 

 

 

Η επόµενη ερώτηση αφορούσε τα τεχνολογικά µέσα που εφαρµόζονται στα µουσεία και 

συγκεκριµένα ποια από αυτά γνωρίζει το κοινό. Οι απαντήσεις που θα µπορούσαν να δοθούν 

είναι περισσότερες από µία. Έτσι, 93 άτοµα δήλωσαν ότι γνωρίζουν τις οθόνες προβολών, 95 

τις οθόνες αφής, 76 τους σταθµούς πληροφόρησης, 54 τους φορητούς ακουστικούς οδηγούς 

ξενάγησης, 42 τους φορητούς υπολογιστές ξενάγησης (pda), µόνο 18 γνωρίζουν τη χρήση 

του διαδραστικού τραπεζιού σε ένα µουσείο, 32 τα ψηφιακά παιχνίδια, 58 τις εφαρµογές 

εικονικής πραγµατικότητας και µόλις 12 τους προσοµοιωτές. 
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Στην ερώτηση αν σας ικανοποιεί η τεχνολογία που χρησιµοποιεί το µουσείο, το 5% 

απάντησε πάρα πολύ, το 7% πολύ, το 14% αρκετά, το 31% όχι πολύ και το 43% καθόλου. 
 

 
 

Στην ερώτηση για το ποια από τα τεχνολογικά µέσα θα ήταν χρήσιµο να εφαρµοστούν στο 

µουσείο και εδώ οι απαντήσεις που θα µπορούσαν να δοθούν είναι περισσότερες από µία. 

Έτσι, 93 άτοµα δήλωσαν ότι καλό θα ήταν να εφαρµοστούν οι οθόνες προβολών, 84 οι 

οθόνες αφής, 58 οι σταθµοί πληροφόρησης, µόνο 11 οι φορητοί ακουστικοί οδηγοί 

ξενάγησης και 3 οι φορητοί υπολογιστές ξενάγησης (pda), 14 θα ήθελαν να εφαρµοστούν τα 

διαδραστικά τραπέζια στο µουσείο, 29 τα ψηφιακά παιχνίδια, 58 οι εφαρµογές εικονικής 

πραγµατικότητας και µόλις 2 οι προσοµοιωτές. 
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Στην ερώτηση αν σας ικανοποιούν οι ώρες λειτουργίας του µουσείου, το 48% απάντησε 

πάρα πολύ, το 30% πολύ, το 14% αρκετά, το 8% όχι πολύ και κανένας την επιλογή καθόλου. 

 

 

 

 

Στην ερώτηση για το αν βρήκατε εύκολα χώρο στάθµευσης, το 53% απάντησε πάρα πολύ, 

το 28% πολύ, το 17% αρκετά, µόλις το 2% όχι πολύ και κανένας την επιλογή καθόλου. 
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Η επόµενη ερώτηση αφορά το κατά πόσο το κοινό είναι ικανοποιηµένο από την 

επικοινωνιακή πολιτική που ασκεί το µουσείο. Το 13% απάντησε πάρα πολύ, το 19% πολύ, 

το 31% αρκετά, το 28% όχι πολύ και το 9% καθόλου. Σε αυτό το σηµείο µπορούµε να πούµε 

ότι η έρευνα επιβεβαιώνει τις αρχικές µας εκτιµήσεις για τις ελλείψεις του Βυζαντινού 

µουσείου Καστοριάς στον επικοινωνιακό τοµέα. 

 

 

Η επόµενη ερώτηση αφορά τον τρόπο που συνήθως πληροφορείται το κοινό για τις 

δραστηριότητες του µουσείου. Ο πιο συνηθισµένος τρόπος πληροφόρησης είναι µέσω 

διαδικτύου, µε 79%, και µάλιστα µια τεράστια διαφορά συγκριτικά µε τους υπόλοιπους 

τρόπους. Μόλις το 8% ενηµερώνεται µετά από επικοινωνία µε το ίδιο το µουσείο, το 6% από 

φίλους και γνωστούς, το 5% από τοπικές εφηµερίδες και το 2% από την αφίσα που υπάρχει 



108 

στην πρόσοψη του µουσείου. Κανένας δεν ενηµερώνεται από το τοπικό ραδιόφωνο ή 

τηλεόραση, αλλά και από διαφηµιστικά φυλλάδια.   

 

 

 

Για το αν επιθυµεί το κοινό µια πιο άµεση ενηµέρωση για τις εκδηλώσεις του µουσείου, 

µέσω ηλεκτρονικής διεύθυνσης, το 63% απάντησε ναι, ενώ το υπόλοιπο 37% απάντησε όχι. 
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Στην ερώτηση αν πιστεύετε ότι η επίσκεψη στο Βυζαντινό µουσείο Καστοριάς πλούτισε 

τις γνώσεις σας, το 14% απάντησε πάρα πολύ, το 34% πολύ, το 44% αρκετά, το 8% όχι πολύ, 

ενώ κανένας δεν απάντησε την επιλογή καθόλου.  

 

 

 

Στην ερώτηση πώς αξιολογείτε την παρουσίαση και ανάδειξη των εκθεµάτων, το 26% 

απάντησε πάρα πολύ καλή, το 32% πολύ καλή, το 30% αρκετά καλή, το 9% όχι πολύ καλή, 

ενώ το 3% απάντησε καθόλου καλή. 

 

 

Τέλος, στην τελευταία ερώτηση, πώς αξιολογείτε τις πληροφορίες και επεξηγήσεις που 

παρέχονται κατά τη διάρκεια της επίσκεψης, 54% απάντησε πάρα πολύ καλές, το 31% πολύ 

καλές, το 13% αρκετά καλές, µόλις το 2% όχι πολύ καλές, ενώ κανένας δεν απάντησε 

καθόλου καλές. 
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5.3. Συµπεράσµατα 

 Τα αποτελέσµατα της έρευνας στο κοινό του Βυζαντινού µουσείου Καστοριάς ενισχύουν την 

αρχική µας τοποθέτηση για τις ελλείψεις του τόσο στον τεχνολογικό, όσο και στον επικοινωνιακό 

τοµέα. Αυτό αποδεικνύεται από το γεγονός ότι µεγάλο µέρος του κοινού δηλώνουν ότι δεν είναι 

ικανοποιηµένοι από την επικοινωνιακή πολιτική του µουσείου, το χώρο στέγασής του, αλλά και 

τα υποτυπώδη τεχνολογικά µέσα που διαθέτει για την ανάδειξη των εκθεµάτων. 
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Κεφάλαιο 6o Ανάλυση αποτελεσµάτων  

 

6.1. Εισαγωγή  

Προηγουµένως, µιλήσαµε για το πολιτιστικό προϊόν του Βυζαντινού µουσείου Καστοριάς 

και το κοινό που το απολαµβάνει µε βάση τις βιβλιογραφικές αναφορές αλλά και την σχετική 

έρευνα που διεξήχθη, επιβεβαιώνοντας την αρχική µας τοποθέτηση για τις τεχνολογικές και 

επικοινωνιακές αδυναµίες του. Στην ενότητα αυτή, αφού πρώτα αναλύσουµε την παρούσα 

κατάσταση της πολιτισµικής µονάδας, που είναι το πρώτο και βασικό στάδιο για τη χάραξη 

της επικοινωνιακής στρατηγικής στους πολιτιστικούς οργανισµούς και γενικότερα στις 

επιχειρήσεις, προτείνουµε την ανάπτυξη συγκεκριµένων επικοινωνιακών δράσεων µε σκοπό 

πάντα την προσέγγιση του κοινού για την αύξηση της επισκεψιµότητας του µουσείου.  

 

6.2. Ανάλυση της παρούσας κατάστασης  

Η επικρατούσα µέθοδος που συναντάται στη βιβλιογραφία για την ανάλυση της παρούσας 

κατάστασης των πολιτιστικών οργανισµών είναι η µέθοδος S.W.O.T. από τα αρχικά των 

αγγλικών λέξεων strengths (συγκριτικά πλεονεκτήµατα), weaknesses (αδυναµίες), που 

αφορούν την εσωτερική οργάνωση των πολιτιστικών οργανισµών, opportunities (ευκαιρίες) 

και threats (κίνδυνοι) που αφορούν το γενικότερο πολιτιστικό αλλά και πολιτικό- οικονοµικό 

περιβάλλον στο οποίο δραστηριοποιείται ο συγκεκριµένος πολιτιστικός οργανισµός. [8, 19] 

 Πιο συγκεκριµένα για το Βυζαντινό µουσείο Καστοριάς µπορούµε να κάνουµε την εξής 

ανάλυση:  

 

6.2.1. Συγκριτικά πλεονεκτήµατα (strengths): 

� Τα εκθέµατα του µουσείου: Το Βυζαντινό Μουσείο Καστοριάς στεγάζει µια από τις 

µεγαλύτερες και αξιολογότερες ελληνικές συλλογές βυζαντινών και µεταβυζαντινών 

εικόνων, αποτοιχισµένες τοιχογραφίες καστοριανών ναών, αποσπασµένα παλαιοχρι-

στιανικά ψηφιδωτά της ∆ιοκλητιανούπολης, αρχιτεκτονικά γλυπτά, εκκλησιαστικά 

ξυλόγλυπτα και βιβλία από τους ναούς της πόλης, κεραµικά είδη και νοµίσµατα. Όλα 

αυτά τα εκθέµατα αποτελούν πόλο έλξης για τους επισκέπτες εξαιτίας της µοναδικότητάς 

τους. Εξάλλου, βλέπουµε ότι στην ερώτηση για το κατά πόσο άρεσαν στο κοινό τα 

εκθέµατα του µουσείου το 83% των ερωτηθέντων απάντησε ότι τους άρεσαν πολύ και 

πάρα πολύ, το 12% αρκετά, ενώ µόλις το 5% απάντησε όχι πολύ και καθόλου. Επίσης, 
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στην ερώτηση για την παρουσίαση και ανάδειξη των εκθεµάτων, το 58% είναι πολύ και 

πάρα πολύ ικανοποιηµένο και το 30% αρκετά ικανοποιηµένο. 
 

� Το καταρτισµένο προσωπικό: Το προσωπικό που διαθέτει το µουσείο είναι πλήρως 

καταρτισµένο και ενηµερωµένο για τη µορφή τέχνης που προβάλει, ενώ η µικρή 

επισκεψιµότητα το βοηθάει να έχει αρκετό χρόνο στη διάθεσή του για κάθε επισκέπτη. 

Άλλωστε στην ερώτηση σχετικά µε τις πληροφορίες και διευκρινήσεις που παρέχονται 

κατά την επίσκεψη στο µουσείο το 85% είναι πολύ και πάρα πολύ ικανοποιηµένο.  
  

� Τη σωστή τιµολογιακή πολιτική: Η είσοδος για το µουσείο είναι δωρεάν για όλο το 

κοινό που επιθυµεί να το επισκεφτεί. Το γεγονός αυτό είναι αρκετά ελκυστικό, ειδικά για 

τους τουρίστες που επισκέπτονται την πόλη της Καστοριάς.  

 

6.2.2. Αδυναµίες (weaknesses): 

� Την παλαιότητα της αίθουσας και των εγκαταστάσεων: Αρκετά µεγάλο ποσοστό του 

κοινού δεν εµφανίζεται ιδιαίτερα ικανοποιηµένο από την ποιότητα της αίθουσας και των 

εγκαταστάσεων του µουσείου. Το 52% του δείγµατος απάντησε ότι δεν είναι καθόλου ή 

δεν είναι πολύ ικανοποιηµένοι µε τους χώρους και το περιβάλλον των αιθουσών, καθώς 

επίσης και µεγάλο ποσοστό δεν είναι ικανοποιηµένο από τη γκαλερί που διαθέτει το 

µουσείο. Το περιβάλλον της πολιτιστικής µονάδας (διακόσµηση, άνετοι χώροι, 

συµπεριφορά προσωπικού) συχνά καταγράφεται ως η πιο σηµαντική παράµετρος στην 

απόφαση των θεατών να επιλέξουν ένα πολιτιστικό προϊόν. Η πολιτιστική εµπειρία είναι 

συνισταµένη της επίπλωσης, των χρωµάτων, των υφασµάτων, της καθαριότητας, του ήχου, 

του φωτισµού, της συµπεριφοράς του προσωπικού, της άνεσης, του σχεδίου, της µυρωδιάς 

του χώρου, του εξαερισµού. Όλα αυτά συνιστούν την «ατµόσφαιρα», που αποτελεί κοµµάτι 

της συνολικής πολιτιστικής εµπειρίας. 
 

� Τις ελλείψεις σε τεχνολογικό εξοπλισµό: Αναφερόµαστε στα τεχνολογικά µέσα που 

διαθέτει το µουσείο για την ανάδειξη των εκθεµάτων, και πιο συγκεκριµένα στη έλλειψή 

τους, µιας και το 74% συνολικά των ερωτηθέντων απάντησε ότι δεν είναι καθόλου ή 

είναι λίγο ικανοποιηµένοι από την τεχνολογία της αίθουσας. Ωστόσο, το κοινό µέσα από 

τις απαντήσεις που έδωσε στην ερώτηση για το ποια από τα τεχνολογικά µέσα θα ήταν 

χρήσιµο να εφαρµοστούν στο µουσείο, είναι φανερό πως θα ήθελε να υπάρχει έστω και η 

πιο απλή µορφή τεχνολογίας ενταγµένη στο δυναµικό του µουσείου, ενώ οι απαντήσεις 

που έχουν δοθεί, κατά µεγάλο ποσοστό, είναι µε βάση πιο τεχνολογικό µέσο πιστεύουν 
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ότι ταιριάζει περισσότερο στην ιδιοσυγκρασία και απλότητα του µουσείου και λιγότερο 

µε βάση πιο γνωρίζουν καλύτερα ως προς την εφαρµογή και άρα είναι εξοικειωµένοι 

µαζί του. Έτσι, τα περισσότερα άτοµα θα ήθελαν να εφαρµοστούν εφαρµογές εικονικής 

πραγµατικότητας, οθόνες προβολών, οθόνες αφής και σταθµοί πληροφόρησης. Επίσης, 

χαρακτηριστικό είναι ότι µόνο παιδιά ηλικίας 10-18 θα προτιµούσαν να υπάρχουν στο 

χώρο του µουσείου ψηφιακά παιχνίδια. 
 

� Την έλλειψη επικοινωνιακής πολιτικής: Σχετικά µε την κατάσταση του µουσείου στον 

τοµέα της επικοινωνίας και τις επικοινωνιακές µεθόδους και πρακτικές που 

χρησιµοποιεί, µόλις το 32% είναι πολύ και πάρα πολύ ευχαριστηµένο.  

 

6.2.3. Ευκαιρίες (opportunities): 

� Ο µονοπωλιακός χαρακτήρας της πολιτιστικής µονάδας στην περιοχή: Όπως 

αναφέραµε το µουσείο χαρακτηρίζεται από τη µοναδικότητά του σχετικά µε τα εκθέµατα 

που παρουσιάζει. Κατέχει λοιπόν προνοµιακή θέση όσον αφορά το είδος που προβάλει 

στο κοινό. 
 

� Η δυνατότητα συνεργασίας µε τους τοπικούς φορείς: Στα πλεονεκτήµατα του 

περιβάλλοντος που δραστηριοποιείται η πολιτισµική µονάδα µπορούµε να εντάξουµε τη 

δυνατότητα συνεννόησης και συνεργασίας µε τους τοπικούς φορείς για την βελτίωση και 

προβολή της, αλλά και την προσπάθεια απόκτησης κάποιας χορηγίας µε σκοπό τη 

λειτουργική της βελτίωση.  

 

6.2.4. Κίνδυνοι (threats):  

� Η γενικότερη οικονοµική κρίση στην Ελλάδα: Τον κίνδυνο αυτό, που όπως είναι 

λογικό έχει επηρεάσει το µεγαλύτερο µέρος του πληθυσµού σε όλη την Ελλάδα σε όλους 

τους τοµείς της καθηµερινότητας, τόσο σε πραγµατικό επίπεδο όσο και σε ψυχολογικό. 
 

� Η µειωµένη επισκεψιµότητα: Περιορίζει τη δυνατότητα µεγάλων επενδύσεων, καθώς 

δεν εξασφαλίζει ή καθιστά πολύ αργή την απόσβεσή τους. Για παράδειγµα η αγορά του 

απαραίτητου τεχνολογικού εξοπλισµού για την καλύτερη προβολή των εκθεµάτων είναι 

µια επένδυση µε υψηλό κόστος που είναι αβέβαιο αν και πότε θα αποδώσει. [19] 
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Κεφάλαιο 7o Επικοινωνιακή δράση 

 

7.1. Η σηµασία της επικοινωνίας σε µια πολιτιστική µονάδα  

Μετά την ανάλυση της παρούσας κατάστασης του πολιτιστικού οργανισµού που είναι 

απαραίτητη ώστε οι επικοινωνιακές δράσεις που θα επιλεγούν να είναι εφαρµόσιµες, εφικτές 

και ρεαλιστικές θα προχωρήσουµε στη διατύπωση των επικοινωνιακών προτάσεων και των 

προωθητικών ενεργειών λαµβάνοντας πάντα υπόψη µας και τις προτιµήσεις του κοινού που 

προκύπτουν από την έρευνα κοινού. Πριν όµως φτάσουµε εκεί καλό είναι να αναφερθούµε 

και στη σηµασία που έχει η επικοινωνία για µία πολιτιστική µονάδα.  

Ο τοµέας λοιπόν της επικοινωνίας µε το κοινό όπως σε κάθε επιχείρηση έτσι και στις 

πολιτισµικές µονάδες αποτελεί βασικό µέρος του µάρκετινγκ, καθώς το κοινό είναι 

αναπόσπαστο κοµµάτι της πολιτιστικής δραστηριότητας που λαµβάνει µέρος στο χώρο της 

πολιτισµικής µονάδας πόσο µάλλον όταν αναφερόµαστε σε πολιτιστικούς οργανισµούς 

κερδοσκοπικού χαρακτήρα που από την προσέλευση του κοινού σε µεγάλο βαθµό εξαρτάται 

και η επιβίωσή τους. 

 Πέρα όµως από τα οφέλη του ίδιου του οργανισµού η ύπαρξη µιας καλά στοχευµένης 

επικοινωνιακής στρατηγικής εξυπηρετεί και το ίδιο το κοινό. Το κοινό θα παρακολουθήσει 

µια εκδήλωση, ένα θέαµα, τα εκθέµατα του µουσείου στην προκειµένη περίπτωση, µόνο αν 

έχει ενηµερωθεί σχετικά. Η ενηµέρωση του κοινού µπορεί να επιτευχθεί µόνο µε την 

κατάλληλη επικοινωνία, στο πλαίσιο της στρατηγικής µάρκετινγκ.  

Επίσης, η διαδικασία της επικοινωνίας της πολιτιστικής µονάδας µε το κοινό της βοηθάει 

τελικά στη δηµιουργία µιας πιο άµεσης σχέσης µε αυτό, που σε µικρές πόλεις µπορεί να 

πάρει και τον χαρακτήρα διαπροσωπικής σχέσης ανάµεσα στο κοινό και τους υπευθύνους της 

πολιτιστικής µονάδας, µε χαρακτήρα αλληλεπίδρασης και άµεσης ανατροφοδότησης γεγονός 

που µπορεί να αποβεί πολύ χρήσιµο για τη λειτουργία της µονάδας, την οργάνωση και τον 

προγραµµατισµό της. [9] 

 

7.2. Ορισµός στρατηγικής και µοντέλο επικοινωνίας 

Θα ονοµάσουµε στρατηγική µιας επικοινωνίας το περιεχόµενο του σχεδιασµού των 

βασικών ενεργειών αλλά και των µέσων που απαιτούνται για να υλοποιηθεί ο τελικός της 

σκοπός. Σκοπός εδώ είναι το επιθυµητό αποτέλεσµα µιας συγκεκριµένης πράξης 

επικοινωνίας. Όταν η στρατηγική έχει ένα µακροχρόνιο και σύνθετο σκοπό που δεν µπορεί 

να επιτευχθεί άµεσα, αλλά αρχικά µε τον σχεδιασµό κάποιων µικρότερων βραχυπρόθεσµων ή 
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και µεσοπρόθεσµων στόχων. Ο σχεδιασµός των παραπάνω στόχων δεν αποτελεί τη 

στρατηγική της επικοινωνίας, η οποία συνήθως παραµένει σταθερή, αλλά την τακτική που 

θεωρείται πιο κατάλληλη σε κάθε συγκεκριµένη περίπτωση για την υλοποίηση του βασικού 

στόχου. 

Σε αντίθεση, µάλιστα, η στρατηγική αυτή µπορεί να αλλάζει σχετικά εύκολα, ανάλογα µε 

τα καινούρια δεδοµένα της επικοινωνίας. Η χάραξη και η υλοποίηση της σωστής στρατηγικής 

προϋποθέτουν τον κατάλληλο σχεδιασµό της και την αποτελεσµατική εφαρµογή του. Για να 

εξασφαλιστούν οι δύο αυτές αναγκαίες προϋποθέσεις θα πρέπει πρώτα: 

# Να γίνει σωστή αξιολόγηση όλων των παραγόντων που εµπλέκονται στη συγκεκριµένη 

επικοινωνία. 

# Να χρησιµοποιηθούν αποτελεσµατικά όλα τα διαθέσιµα µέσα, όπως επίσης και οι 

όποιες ευκαιρίες παρουσιαστούν στο περιβάλλον της επικοινωνίας. [10] 

 

7.3. Η κατάσταση του Βυζαντινού µουσείου Καστοριάς στον επικοινωνιακό 

τοµέα   

Οι στόχοι που θα πρέπει να έχει η επικοινωνιακή µας στρατηγική θα πρέπει να είναι 

SMART δηλαδή: 

� specific: συγκεκριµένοι, θα πρέπει να ξέρουµε τι θέλουµε να επιτύχουµε και τα µέσα που 

θα χρησιµοποιήσουµε για να το καταφέρουµε. Στην παρούσα περίσταση βασικός στόχος 

µας είναι η προσέλκυση του κοινού στο Βυζαντινό µουσείο Καστοριάς και 

δευτερεύοντες στόχοι η προβολή του µουσείου και του σηµαντικού ρόλο που µπορεί να 

διαδραµατίσει στα και πολιτιστικά δρώµενα της πόλης της Καστοριάς. 

� measurable: µετρήσιµοι, θα πρέπει να µπορούµε να τους µετρήσουµε, να γνωρίζουµε τη 

θέση στην οποία βρισκόµαστε που θέλουµε να φτάσουµε και ποια πρόοδο επιτελέσαµε. 

Στην περίπτωση µας µπορούµε να µετρήσουµε τα εισιτήρια  για µια χρονική περίοδο και 

να θέσουµε ως στόχο την αύξηση τους κατά ένα συγκεκριµένο ποσοστό σε µια 

αντίστοιχη περίοδο και στη συνέχεια να ελέγξουµε κατά πόσο το κατορθώσαµε αυτό και 

ποίες τυχόν αποκλίσεις παρουσιάστηκαν, ώστε να διορθώσουµε τυχόν παραλήψεις ή 

λάθη στην επικοινωνιακή µας στρατηγική. 

� agreed: ευρείας αποδοχής, θα πρέπει οι στόχοι που θα βάλουµε να είναι αντικειµενικά 

αποδεκτοί από όλους τόσο στο εσωτερικό περιβάλλον του µουσείου όσο και στο 

εξωτερικό. Σε αυτό µας βοηθάει και η έρευνα κοινού που κάναµε, ώστε να µάθουµε τις 

προτιµήσεις του κοινού. Με βάση λοιπόν τις επιθυµίες του κοινού δεν µπορούµε να 
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βασίσουµε την επικοινωνιακή στρατηγική του µουσείου στις διαφηµίσεις στα τοπικά 

ΜΜΕ και εφηµερίδες, καθώς αυτά βρίσκονται χαµηλά στις προτιµήσεις του κοινού.   

� realistic: ρεαλιστικοί, θα πρέπει οι στόχοι του µάρκετινγκ να είναι ρεαλιστικοί δεν 

µπορούµε για παράδειγµα να θέσουµε ως στόχο την αύξηση του κοινού σε ένα ποσοστό 

ας πούµε 50% - 60% ιδιαίτερα µέσα στην παρούσα οικονοµική συγκυρία. Επίσης, τα 

µέσα και οι επικοινωνιακές πρωτοβουλίες θα πρέπει να είναι εφικτό να 

πραγµατοποιηθούν από το µουσείο µε βάση την κατάστασή του και τις δυνατότητες τόσο 

τις δικές του όσο και του περιβάλλοντος στο οποίο δραστηριοποιείται.  

� time constrained: θα πρέπει οι στόχοι µας να είναι χρονικά περιορισµένοι, δηλαδή να 

βάζουµε χρονοδιαγράµµατα ορίζοντας τα χρονικά περιθώρια στα οποία θα πρέπει να 

επιτύχουµε τους επικοινωνιακούς µας στόχους, καθώς και τα χρονικά περιθώρια για τις 

προωθητικές ενέργειες που θα αναλάβουµε ώστε να πετύχουµε τα αποτελέσµατα που 

επιθυµούµε. [5]      

Αυτό που µας ενδιαφέρει κυρίως εδώ είναι το πώς το κοινό έρχεται σε επαφή µε το 

µουσείο και µαθαίνει για τα εκθέµατα, τις µέρες και ώρες λειτουργίας, καθώς και το πώς το 

µουσείο δραστηριοποιείται στον επικοινωνιακό τοµέα για να επιτύχει την προσέγγιση αυτή 

µε το κοινό, να προσελκύσει το ενδιαφέρον του και τελικά να φέρει το κοινό στο µουσείο.  

Η έρευνα κοινού που πραγµατοποιήσαµε και παρουσιάσαµε στην προηγούµενη ενότητα, 

καθώς και η προσωπική µας εµπειρία από το µουσείο µας βοηθάει ώστε να καθορίσουµε µε 

ακρίβεια την κατάσταση στην οποία βρίσκεται το Βυζαντινό µουσείο Καστοριάς όσον αφορά 

τα ζητήµατα της επικοινωνίας. 

 

7.4. Επιλογή των επικοινωνιακών δράσεων  

Η επικοινωνιακή µας στρατηγική ξεκινάει από των ορισµό των στόχων που έγινε 

προηγουµένως, συνεχίζεται µε την έρευνα κοινού που παρουσιάστηκε στη δεύτερη ενότητα 

της εργασίας και πραγµατώνεται από την ανάληψη των κατάλληλων επικοινωνιακών 

δράσεων και προωθητικών ενεργειών που θα φέρουν τα προσδοκώµενα αποτελέσµατα σε 

σχέση µε τους στόχους που θέσαµε. Οι επικοινωνιακές δράσεις που προτείνουµε είναι οι 

ακόλουθες:       

 

7.4.1. ∆ηµιουργία ιστοσελίδας 

Η ύπαρξη διαδικτυακού τόπου ή ιστοσελίδας έχει πολύ µεγάλη σηµασία για µια 

πολιτιστική µονάδα στη σηµερινή κοινωνία που πέρα από το χαρακτηρισµό της ως «µαζική», 
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µπορεί µε την εµφάνιση των νέων τεχνολογιών και ιδιαίτερα του διαδικτύου να 

χαρακτηριστεί ως «η κοινωνία των πληροφοριών και της γνώσης». Μέσα λοιπόν στο 

ανταγωνιστικό περιβάλλον της αγοράς και στην ολοένα και αυξανόµενη χρήση του 

διαδικτύου στην Ελλάδα κρίνεται απαραίτητη η παρουσία µιας πολιτισµικής µονάδας στον 

παγκόσµιο ιστό. Σύµφωνα µε τον Σηφάκη «οι δυνατότητες εφαρµογών που προσφέρουν οι 

νέες τεχνολογίες στο διαδίκτυο µπορούν να βρουν πρόσφορο έδαφος στο χώρο του 

πολιτισµού και να παρέχουν ολοκληρωµένες προτάσεις επικοινωνίας και µάρκετινγκ». [11] 

Στην περίπτωσή µας, το Βυζαντινό µουσείο Καστοριάς, διαθέτει ιστοσελίδα, απλά, 

προτείναµε στους υπευθύνους της πολιτιστικής µονάδας να ανανεώνουν πιο συχνά την 

ιστοσελίδα εµπλουτίζοντάς την κάθε φορά µε τα νέα και τη δράση του µουσείου. Άλλωστε, 

το συντριπτικό ποσοστό των ερωτηθέντων στην έρευνά µας επιθυµεί την ενηµέρωση µέσω 

διαδικτύου. Επίσης, θα µπορούσε να υπάρχει υλικό πολυµέσων µε video- περίληψη κάποιων 

εκδηλώσεων, αλλά και πρόσθετο υλικό µε συνεντεύξεις επισκεπτών και προσωπικού, εύκολα 

προσβάσιµο από τον επισκέπτη της ιστοσελίδας. Αυτή η τελευταία κρίνεται πολύ σηµαντική, 

καθώς σύµφωνα µε τον ∆άλλα «η αντιµετώπιση του Παγκόσµιου ιστού ως ενός ακόµη 

συµβατικού δίαυλου επικοινωνίας αντίστοιχου των ενηµερωτικών φυλλαδίων, των έντυπων 

οδηγιών και των διαφηµιστικών καταχωρήσεων είναι λαθεµένη, καθώς πλήθος ερευνών 

δείχνουν ότι οι χρήστες του διαδικτύου είναι ιδιαίτερα απαιτητικοί και προτιµούν να 

επισκέπτονται ιστοχώρους µε ενδιαφέρον περιεχόµενο που δεν προορίζονται απλώς στη 

παράθεση κειµένων, αλλά αξιοποιούν τις πολυµεσικές δυνατότητες της επικοινωνίας». [12]  

Η ιστοσελίδα εποµένως θα πρέπει να είναι συµβατή µε την φυσιογνωµία και την 

αισθητική του µουσείου, να παρέχει εύκολο προσανατολισµό, επαρκή αλλά και ευχάριστη 

πληροφόρηση για τις δραστηριότητες, τις προσφορές, τις εκδηλώσεις, τα προγράµµατά του, 

να παρέχει διαδραστικές εφαρµογές που θα κάνουν την περιήγηση του κοινού πιο 

ενδιαφέρουσα, καθώς και να παρέχει τη δυνατότητα επικοινωνίας του κοινού µε το µουσείο 

(πληροφορίες, ερωτήσεις). 

 

7.4.2. Εφαρµογή νέων τεχνολογικών µέσων  

Σχεδόν τα περισσότερα µουσεία σύγχρονης τέχνης της επαρχίας έχουν αρχίσει να κάνουν 

µικρά βήµατα µεταστροφής προς την κατεύθυνση της τεχνολογίας. Από την άλλη, τα πιο 

παραδοσιακά µουσεία προσπαθούν, σε πρώτη φάση, να ψηφοποιήσουν και να 

αρχειοθετήσουν ηλεκτρονικά τις συλλογές τους. [20] 
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Το Βυζαντινό µουσείο Καστοριάς αν και έχει ολοκληρώσει τη φάση αυτή, το γεγονός ότι 

εκτός από τον εκθεσιακό χώρο διαθέτει και µία αίθουσα συντήρησης των κειµηλίων που 

απαιτεί υπέρογκα ποσά για την πραγµατοποίηση της διαδικασίας αυτής, αλλά και το ότι η 

είσοδος είναι ελεύθερη στο κοινό µε αποτέλεσµα να µην έχει έσοδα από αυτό, δεν του 

επιτρέπει να υιοθετηθούν διαδραστικά µέσα και εικονικές τεχνολογίες στην έκθεση και τα 

προγράµµατά του, προς τέρψη των επισκεπτών και προσέλκυση ευρύτερου κοινού.  

Κατά καιρούς έχει καταφέρει να αναπτύξει κάποια εκπαιδευτικά προγράµµατα σε 

συνεργασία µε τα δηµοτικά του νοµού, τα οποία περιοριζόταν όµως σε κάποια βιντεο-

προβολή, σε περιπάτους ιστορικών σηµείων, αλλά και σε αυτοσχέδια παιχνίδια χωρίς τη 

χρήση κανενός σχεδόν τεχνολογικού µέσου, χωρίς όµως να απουσιάζει το ενδιαφέρον, η 

εξερεύνηση, η φαντασία, η δηµιουργικότητα, η περιέργεια και η κριτική σκέψη από την 

πλευρά των παρευρισκόµενων. Βέβαια όµως, είναι φανερό πως η χρήση σύγχρονων 

τεχνολογικών µέσων κάνει τις εκπαιδευτικές δράσεις ακόµα πιο ελκυστικές. 

Αν κάτι είναι βέβαιο, είναι ότι η τεχνολογία θα συνεχίσει να αναπτύσσεται ραγδαία, 

παρασύροντας µαζί της και τις απαιτήσεις των επισκεπτών. Μέσα σε αυτή τη χιονοστιβάδα 

εξέλιξης ακόµα και οι πιο δυσκίνητοι οργανισµοί οφείλουν να ανταποκριθούν σε 

τεχνολογικές προκλήσεις. 

Το Βυζαντινό µουσείο Καστοριάς είναι ένα µικρό και παραδοσιακό µουσείο, σε µια µικρή 

πόλη, χωρίς αυτό να σηµαίνει ότι δεν υπάρχουν απαιτήσεις από το κοινό που το επισκέπτεται. 

Είναι λογικό ότι δεν θα µπορούσε να διαθέτει τεχνολογικό εξοπλισµό αντάξιο των µεγάλων 

ευρωπαϊκών µουσείων, αλλά και αυτών των µεγάλων ελληνικών πόλεων. Ωστόσο, θα 

µπορούσαν να υπάρχουν κάποια υποτυπώδη τεχνολογικά µέσα, εκτός του βιντεο-προβολέα, 

ώστε να προσφέρει στον επισκέπτη µεγαλύτερη ποικιλία πληροφοριών για τα αντικείµενα και 

το θέµα της έκθεσης και να διευρύνουν την εµπειρία τους. 

 

7.4.3. ∆ιαφήµιση  

Η διαφήµιση στα µέσα µαζικής επικοινωνίας (ραδιόφωνο, τηλεόραση, Τύπος [ηµερήσιος, 

περιοδικός]) και σε δηµόσιους χώρους (αφίσα) είναι το κύριο µέσο µε το οποίο ένας χώρος 

πολιτισµού µπορεί να προβληθεί και να παρουσιάσει την εικόνα του στο ευρύ κοινό. Η 

διαφήµιση µπορεί να συµβάλει στη διαµόρφωση και την προώθηση της συνολικής δηµόσιας 

εικόνας του χώρου πολιτισµού, στην προβολή µιας εκδήλωσης ή µιας σειράς εκδηλώσεων ή 

στην ανακοίνωση ειδικών «προσφορών» και γεγονότων που αφορούν το κοινό. 



119 

Η αντίδραση του αποδέκτη στο µήνυµα της διαφήµισης δεν µπορεί να ελεγχθεί ή να 

προβλεφθεί µε ασφάλεια και γι’ αυτό τον λόγο δεν είναι δυνατό να προβλεφθούν εκ των 

προτέρων οι συγκεκριµένες οµάδες κοινού που θα ευαισθητοποιηθούν τελικά ούτε και ο 

τρόπος που θα επιλέξουν να ανταποκριθούν. Αντίθετα, µπορεί να ελεγχθεί το µέσο της 

επικοινωνίας, δηλαδή το µήνυµα της διαφήµισης το οποίο, µέσω του περιεχοµένου και του 

ύφους του, υπηρετεί το αντικείµενο και το σκοπό της επικοινωνίας µε το κοινό. Κατά 

συνέπεια, ο σχεδιασµός του διαφηµιστικού µηνύµατος και οι ώρες προβολής ή αναµετάδοσης 

του καθώς και το διαφηµιστικό µέσο που επιλέγεται αποτελούν καθοριστικά στοιχεία για τις 

κοινωνικές και ηλικιακές οµάδες του κοινού που επιδιώκεται να προσεγγιστούν. 

∆ιάφορα στοιχεία, όπως η δηµιουργική ιδέα και το θέµα του µηνύµατος, ο τόνος της 

φωνής και το παρουσιαστικό του εκφωνητή, στην περίπτωση του ραδιοφώνου και της 

τηλεόρασης αντίστοιχα, η δυσκολία ή η ευκολία κατανόησης του µηνύµατος, η µουσική 

επένδυση που πιθανώς χρησιµοποιείται, προσδιορίζουν το ύφος του διαφηµιστικού 

µηνύµατος και προβάλλουν έµµεσα συγκεκριµένη εικόνα προς το κοινό. Η εικόνα αυτή 

αναπόφευκτα θα προσελκύσει ή θα απωθήσει, κατά περίπτωση, διαφορετικές κατηγορίες 

κοινού. [13] 

 

7.4.4. Αφίσες σε κεντρικά σηµεία της πόλης  

Ο τρόπος σχεδιασµού και διάθεσης του ενηµερωτικού και διαφηµιστικού υλικού που 

ετοιµάζει και προωθεί ένας χώρος πολιτισµού είναι καθοριστικός για τη δηµόσια εικόνα που 

διαµορφώνει αλλά και για τις κατηγορίες κοινού που έχει τη δυνατότητα να προσεγγίσει. 

Η παρέµβαση που µπορούµε να κάνουµε όσον αφορά τη µέθοδο αυτή της επικοινωνίας 

είναι η τοποθέτηση των αφισών πέρα από την είσοδο του µουσείου,  που αποτελούν το 

βασικό τρόπο ενηµέρωσης του κοινού σύµφωνα µε την έρευνά µας, και σε κεντρικά σηµεία 

της πόλης για να έλκουν την προσοχή περισσότερων ανθρώπων, να γενούν περιέργεια και 

ενδιαφέρον για τα εκθέµατα που πρόκειται να δουν αν επισκεφτούν το µουσείο και τελικά να 

συντελούν στην προσέλκυση µεγαλύτερου µέρους του κοινού. [13] 

 

7.4.5. ∆ιανοµή διαφηµιστικών εντύπων 

Η διαφορά των διαφηµιστικών εντύπων από τις αφίσες βρίσκεται κυρίως στο µέγεθος. Τα 

µικρά αυτά έντυπα έχουν ως βασικό στόχο να ενηµερώσουν και να πληροφορήσουν το κοινό 

και µπορούν να τοποθετούνται σε διάφορους χώρους ευρείας προσέλευσης, κυρίως 
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τουριστών, όπως ξενοδοχεία, εστιατόρια, κ.α.. Ως τέτοια έντυπα µπορούν να χαρακτηριστούν 

οι προσκλήσεις, τα ενηµερωτικά φυλλάδια, ακόµα και τα εισιτήρια του µουσείου. 

Τα διαφηµιστικά έντυπα που διατίθενται θα πρέπει να είναι πολύ προσεγµένα ώστε να 

αφήνουν καλή εντύπωση για την αισθητική του µουσείου και να είναι συναφή µε τους 

σκοπούς και τους στόχους του. Η σύνταξη λοιπόν τέτοιων µικρών φυλλαδίων επειδή ακριβώς 

είναι πολύ απαιτητική και προϋποθέτει την ύπαρξη ενός ειδικού ή την συνεργασία µε έναν 

τέτοιο, είναι και τελικά ασύµφορη τόσο από άποψη χρόνου όσο και χρηµάτων. [13] 

   

7.4.6. Συνεργασία µε τους τοπικούς φορείς  

Στην επικοινωνιακή αυτή δράση βοηθάει το µικρό µέγεθος της τοπικής κοινωνίας και οι 

διαπροσωπικές σχέσεις που αναπτύσσονται σε αυτή. Αυτό που προτείνουµε για αρχή είναι η 

συνεργασία του µουσείου µε τα γραφεία πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης, 

ώστε τα παιδιά να επισκέπτονται το τοπικό µουσείο. Επίσης οι συνεργασίες αυτές µπορούν 

να γίνουν και µε άλλους τοπικούς φορείς του πολιτισµού όπως τον κινηµατογράφο ή τις 

πολιτιστικές οργανώσεις του δήµου, καθώς και µε άλλες οργανώσεις ή σωµατεία.       
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Κεφάλαιο 8o Συµπεράσµατα – Προτάσεις 

 

8.1. Συµπεράσµατα - Προτάσεις  

Η νέα µουσειολογία προσπαθεί να απελευθερώσει το µουσείο από το µύθο του απρόσιτου 

και του χώρου συνάντησης διανοουµένων. Το µουσείο δεν ανήκει πια µόνο στους ερευνητές, 

τους σοφούς και τους µυηµένους. Γίνονται προσπάθειες να κινήσει το ενδιαφέρον ενός 

ευρύτερου κοινού, να το µυήσει στην τέχνη, ή να το φέρει σε αντιπαράθεση µε άγνωστα 

στοιχεία της πολιτισµικής παράδοσης. Ο ρόλος του αρχαιολόγου – µουσειολόγου είναι πάνω 

απ’ όλα η µουσειολογική εκπαίδευση του κοινού και η «προώθηση» του µουσείου. Έτσι, 

πέρα από τις παραδοσιακές έντυπες εκδόσεις, τα βιβλία, τους οδηγούς µουσείων, τους 

καταλόγους εκθέσεων, κ.λπ., τα τελευταία χρόνια άρχισαν να εµφανίζονται και οι 

οπτικοακουστικές εκδόσεις. [37] 

Τα µουσεία σύγχρονης τέχνης έχουν κάνει µικρά βήµατα µεταστροφής προς την 

κατεύθυνση της τεχνολογίας, λόγω και της αυξηµένης ροπής τους προς την αποδοχή της 

βιντεο-τέχνης αρχικά και της ηλεκτρονικής τέχνης στη συνέχεια. Από την άλλη, τα πιο 

παραδοσιακά µουσεία προσπαθούν, σε πρώτη φάση, να ψηφιοποιήσουν και να 

αρχειοθετήσουν ηλεκτρονικά τις συναλλαγές τους. Αυτή η επίπονη και απαιτητική 

διαδικασία αποτελεί τα θεµέλια πάνω στα οποία θα στηριχτούν τα άλλα οικοδοµήµατα, όπως 

οι εικονικές εκθέσεις και τα εκπαιδευτικά προγράµµατα µε τη χρήση πολυµεσικών 

εφαρµογών. Υπάρχουν, βέβαια, και µουσεία που υιοθετούν, πέρα από τα συµβατικά 

οπτικοακουστικά και πολυµεσικά συστήµατα, ακόµα και πιο περίπλοκα διαδραστικά µέσα 

και εικονικές τεχνολογίες στις εκθέσεις και τα προγράµµατά τους προς τέρψη των 

επισκεπτών τους και προσέλκυση ευρύτερου κοινού. Σε αυτήν την κατεύθυνση κινούνται τα -

λίγα οµολογουµένως- µουσεία που διατηρούν την επαφή τους µε τον ερευνητικό κόσµο και 

πειραµατίζονται µε εκθέµατα που έχουν σχεδιαστεί για να προ(σ)καλούν τον επισκέπτη να 

συµµετέχει µε όλες του τις αισθήσεις. Κιόσκια και σταθµοί πληροφορίας, οθόνες αφής µε 

εφαρµογές πολυµέσων, πρωτότυπες θεµατικές εγκαταστάσεις, φορητά βοηθήµατα παλάµης, 

ροµποτικά βοηθήµατα για αλληλεπίδραση µε αυθεντικούς χαρακτήρες, διαδικτυακοί τόποι 

που εφαρµόζουν µεθόδους "εξατοµικευµένης" επίσκεψης, εξελιγµένα εικονικά περιβάλλοντα 

εµβύθισης µε συστήµατα αφής, αλλά και εκθέµατα επαυξηµένης ή µεικτής πραγµατικότητας, 

όπου ο ψηφιακός κόσµος συνυπάρχει µε τον πραγµατικό, είναι µερικά από τα είδη των 

ψηφιακών εµπειριών που αποφοιτούν από τα ερευνητικά εργαστήρια και βρίσκουν εφαρµογή 

σε µουσεία αλλά και αρχαιολογικούς χώρους σήµερα. Σε πολλές περιπτώσεις τα πιο 
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εξελιγµένα από αυτά τα εκθέµατα είναι αποτέλεσµα συνεργασιών µε ευρωπαϊκά ερευνητικά 

προγράµµατα και επιστηµονικούς φορείς. Σε άλλες, µεµονωµένες, περιπτώσεις προέρχονται 

ως ιδέες από το ίδιο το µουσείο και αποσκοπούν στο να παροτρύνουν τον επισκέπτη σε 

πειραµατισµό, κατασκευή, εξερεύνηση, φαντασία, περιέργεια και κριτική σκέψη. [20] 

Φαντάζει ίσως παράδοξο, λοιπόν, το γεγονός ότι οι διαδραστικές τεχνολογίες τυγχάνουν 

ολοένα και περισσότερης εξάπλωσης στο χώρο των µουσείων. Ο αυξανόµενος ανταγωνισµός 

ωθεί τα µουσεία στο να παίρνουν όλο και πιο ανοιχτό χαρακτήρα και να υιοθετούν 

διαδραστικές τεχνολογίες, κυρίως λόγω ακριβώς αυτής της καινοτόµου δυνατότητας που 

παρέχουν για αλληλεπίδραση και κατ’ επέκταση για προσέλκυση µεγαλύτερου αριθµού 

επισκεπτών που ενδιαφέρεται για µια συµµετοχική εµπειρία. Έτσι, και τα µουσεία 

αντιλαµβάνονται το κοινό τους διαφορετικά, επιζητώντας την ενεργό συµµετοχή του στο 

εκάστοτε πρόγραµµα ή ακόµη και στη δηµιουργία αυτού. Το µουσείο, ως ένας από τους 

αντιπροσωπευτικότερους φορείς πολιτισµού και επιµόρφωσης, επιθυµεί έτσι να προσαρµόσει 

στις εντυπωσιακές τεχνολογίες που αποκτά, όλο και περισσότερες διαδραστικές τεχνικές, 

προς τέρψη των επισκεπτών του και προσέλκυση ευρύτερου κοινού αλλά κυρίως επειδή 

ενδιαφέρεται για την ανανέωση και καλύτερη διεξαγωγή του ρόλου του ως άτυπος φορέας 

εκπαίδευσης. Οι διαδραστικές τεχνολογίες µπορούν να υποστηρίξουν ενεργά αυτόν το ρόλο, 

αν εφαρµοστούν σωστά. Αυτό σηµαίνει ότι, στην περίπτωση του µουσείου που θα συνθέσει 

την επιστηµονική και επιµορφωτική του δύναµη µε την ελκυστική παρουσίαση των θεµάτων 

του µε σκοπό να τα φέρει πιο κοντά στο ευρύ κοινό, η διαδραστικότητα πρέπει να έχει 

σηµασία και λόγο ύπαρξης, να προσθέτει αξία στην εµπειρία. [32]  

Η δυσκολία αυτής της προσπάθειας έγκειται στο συνδυασµό ενός επιστηµονικά 

τεκµηριωµένου µεν, κατανοητού δε περιεχοµένου, ώστε να επιτευχθούν στόχοι εντελώς 

αντίθετοι, όπως η διάδοση της γνώσης και η απλοποίησή της, ούτως ώστε να γίνει 

κατανοητή, και συγχρόνως η εµπορικότητα του προϊόντος. Η επιτυχία έγκειται στη 

διεπιστηµονική συνεργασία και προϋποθέτει διαφορετικές ειδικότητες και προσεγγίσεις. Η 

συµβολή του καθενός στον τοµέα του είναι απαραίτητη για την επιτυχή έκβαση του στόχου: 

ο αρχαιολόγος για το επιστηµονικό υπόβαθρο, ο εκπαιδευτικός για την προσαρµογή του 

κειµένου στο πλαίσιο ενός παιδαγωγικού προσανατολισµού, ο σκηνοθέτης για την επε-

ξεργασία της παρουσίασης των εικόνων και του χώρου, αλλά και της µουσικής επένδυσης. 

Χώρος αναφοράς δεν είναι πάντα µόνο το µουσείο ή ο αρχαιολογικός χώρος. Πολλές 

εφαρµογές, είτε προέρχονται από το µουσείο, είτε όχι, προορίζονται κατά κύριο λόγο για 

χρήση εκτός του µουσείου, στη σχολική αίθουσα ή στον προσωπικό χώρο του χρήστη. Έχουν 

ως στόχο, είτε την προετοιµασία για την πραγµατική επίσκεψη, είτε την αξιοποίηση 
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πληροφορίας από το µουσείο για την ολοκλήρωση της επίσκεψης (µετά από αυτήν). Σε 

κάποιες περιπτώσεις δίνεται έµφαση στην αξιοποίηση των µουσειακών παροχών για τη 

δηµιουργία γνώσης εκ του µακρόθεν. Με άλλα λόγια, τα µουσεία χρησιµοποιούνται ως πηγές 

παροχής πληροφορίας, έστω και αν δεν είναι δυνατόν να πραγµατοποιηθεί πραγµατική 

επίσκεψη σε αυτά. 

Το σύγχρονο µουσείο, εκµεταλλευόµενο τις δυνατότητες της πληροφορικής και ιδίως την 

εικονική πραγµατικότητα, µπορεί εύκολα να µπει σε κάθε σπίτι και να προσφέρει µία 

επίσκεψη στους χώρους του, χωρίς να επιβάλλει σε κανέναν να µετακινηθεί. Έχει τη 

δυνατότητα, και συγχρόνως την υποχρέωση, να δώσει την ευκαιρία στους εκπαιδευτικούς να 

βοηθήσουν τους µαθητές τους σε µία πρώτη προσέγγιση µε αυτό, αλλά και στους ανθρώπους 

µε ειδικές ανάγκες ή αυτούς που κάποιος παράγοντας τους κρατάει µακριά  από τη φυσική 

επίσκεψη στο µουσείο, να επωφεληθούν από τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες που προσφέρουν 

πλέον τα µουσεία. Οι άνθρωποι είναι πλέον σε θέση, όπου κι αν βρίσκονται, να 

χρησιµοποιήσουν τα ηλεκτρονικά δίκτυα προκειµένου να αποκτήσουν πρόσβαση σε εθνικά, 

περιφερειακά και τοπικά µουσεία ανεξαρτήτως από τα γεωγραφικά σύνορα. 

Ο χρήστης, στο σπίτι του όµως, έχοντας για κριτή µόνο τον εαυτό του και βοηθούµενος 

από τα πολυµέσα, οδηγείται στη µάθηση µε εντελώς διαφορετικό τρόπο από εκείνον που 

απαιτεί η ανάγνωση ενός βιβλίου, όπου η γνώση αποκτάται σελίδα-σελίδα. Η στασιµότητα 

της σελίδας του βιβλίου έρχεται σε αντιπαράθεση µε τον αυτοµατισµό που προσφέρουν τα 

νέα µέσα πληροφόρησης. Μπροστά στην οθόνη ο «αναγνώστης» δεν είναι υποχρεωµένος να 

συµπεριφέρεται ως µελετητής. Η πολυµορφία των συντακτών οδηγεί στην προσωποποίηση 

του διαλόγου, η οποία δίνει στο χρήστη την αίσθηση της ελευθερίας. Ο συνδυασµός του 

κειµένου µε στοιχεία µη κειµενικά, όπως η εικόνα, ο ήχος, τα γραφικά, παρέχει ευελιξία 

προσαρµογής στις ανάγκες του. Του δίνεται η δυνατότητα της εξέλιξης και του 

πολλαπλασιασµού των οπτικών όψεων/απόψεων, της προσέγγισης και της αποµάκρυνσης. 

Αποτέλεσµα αυτής της χρήσης είναι η αύξηση της «εν δυνάµει πελατείας» του µουσείου, 

η οποία θα επισκεφθεί και θα συνεχίζει να επισκέπτεται το µουσείο, είτε για να δει το 

αντικείµενο που της τράβηξε την προσοχή είτε επειδή απέκτησε αρκετές γνώσεις ώστε να 

µην αισθάνεται άβολα σε σχέση µε τους άλλους επισκέπτες του µουσείου. Ακόµη και στην 

ακραία περίπτωση των no-visitors, οι οποίοι πλέον λαµβάνονται σοβαρά υπόψη στα 

ερωτηµατολόγια για τη διαµόρφωση στρατηγικής των µουσείων, ένας από τους στόχους του 

µουσείου, ο οποίος είναι η διάδοση του πολιτισµού, έχει επιτευχθεί. Παραφράζοντας τον 

Jaron Lanier µπορούµε να πούµε ότι, όταν ένα πολυµέσο µπαίνει σε ένα σπίτι, είναι σαν «το 

µουσείο να ανοίγει τις πόρτες του σε όλη την οικογένεια». ∆ιότι όλη η οικογένεια και ειδικά 
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τα παιδιά, ακόµη και από απλή περιέργεια, θα ρίξουν µια µατιά. Εξάλλου η γνώση είναι αυτή 

που οδηγεί στην ευαισθητοποίηση των πολιτών για τη διάσωση της πολιτιστικής µας 

κληρονοµιάς.[37] 

Οι νέες τεχνολογίες στο χώρο των πολιτιστικών οργανισµών και ο τρόπος που αυτοί τις 

χρησιµοποιούν είναι σαφές ότι, εκτός από τις όποιες αδυναµίες παρουσιάζουν, έχουν 

αναπτύξει την οργάνωση τόσο της πολιτιστικής πολιτικής όσο και της επικοινωνιακής σε 

µεγάλο βαθµό. Οι οργανισµοί, ως διαµεσολαβητές µεταξύ των καλλιτεχνηµάτων και του 

κοινού βρίσκονται σε µία φάση επαναπροσδιορισµού της παρουσίασης των αντικειµένων 

προβληµατιζόµενοι όχι µόνο για την ερµηνεία τους, αλλά και για την επιλογή των έργων, που 

τώρα πια οι επισκέπτες έχουν στη διάθεσή τους ακόµη και αν βρίσκονται σε κάποιο άλλο 

µέρος της γης.  

Γενικότερα όµως η εφαρµογή των νέων τεχνολογιών στον ελλαδικό χώρο δεν έχει 

προχωρήσει σε µεγάλο βαθµό, όπως στο εξωτερικό. Πρέπει να γίνουν ακόµη πολλά βήµατα 

και αλλαγές προκειµένου οι οργανισµοί να (απο)δεχθούν επαναστατικές τεχνολογικές 

καινοτοµίες στους χώρους τους. [38] 

Τώρα, όσον αφορά την επικοινωνιακή δράση ενός µουσείου, στη σηµερινή κοινωνία των 

πληροφοριών και της γνώσης η λειτουργία της επικοινωνίας αποτελεί βασική παράµετρο 

στην οργάνωση γενικότερα µιας πολιτισµικής µονάδας. Πριν όµως η πολιτισµική µονάδα 

απευθυνθεί στο κοινό της θα πρέπει πρώτα να το γνωρίσει. Αυτό µπορεί να το πετύχει µε την 

έρευνα κοινού, ώστε να γνωρίσει τη σύστασή του, τις προτιµήσεις του, τις ανάγκες του και 

την άποψη που έχει για την ίδια την πολιτισµική µονάδα. Στη συνέχεια θα πρέπει να 

οργανώσει την επικοινωνιακή της πολιτική µε βάση τις δυνατότητές της και επιλέγοντας το 

κατάλληλο µέσο για να απευθυνθεί στην κάθε µερίδα του κοινού.  

Στο Βυζαντινό µουσείο Καστοριάς η χάραξη της επικοινωνιακής στρατηγικής για την 

προώθησή του γίνεται κατά κύριο λόγο µέσω του διαδικτύου. Ωστόσο και οι πολιτισµικές 

µονάδες µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, ιδιαίτερα της περιφέρειας, θα πρέπει να αναλάβουν 

επικοινωνιακές πρωτοβουλίες για την προσέλκυση του κοινού. Η διαφήµιση στα τοπικά 

ΜΜΕ πέρα από το υψηλό κόστος που έχει για την πολιτισµική µονάδα δεν φαίνεται να έχει 

και την ανάλογη ανταπόκριση στο κοινό, το οποίο δείχνει να προτιµά την ενηµέρωση µέσω 

internet. Οι τοπικοί φορείς και ιδιαίτερα οι υπεύθυνοι του µουσείου θα πρέπει να αναλάβουν 

επικοινωνιακές δράσεις που θα το φέρουν σε κεντρική θέση στα πολιτισµικά δρώµενα της 

περιοχής προσελκύοντας γύρω του το ευρύ κοινό, τοπικό, αλλά τους τουρίστες που 

επισκέπτονται την πόλη µας. Όσον αφορά την υιοθέτηση νέων τεχνολογιών, είναι ένα 
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επίπονο θέµα, µιας και το µεγάλο κόστος σε σχέση µε τα ελάχιστα έσοδα του µουσείου, την 

καθιστούν απαγορευτική.  

Άλλη µια παράµετρος που επηρεάζει την προσέλευση του κοινού στο Βυζαντινό µουσείο 

είναι το ίδιο το µουσείο µε τις εγκαταστάσεις του, οι οποίες παίζουν σηµαντικό ρόλο στη 

συνολική µουσειολογική θέση, στα πολιτιστικά δρώµενα των κοινωνιών αλλά και στη 

χωροταξία της πόλης. Η περιοχή της πόλης στην οποία βρίσκεται το µουσείο, αλλά και η 

ποιότητά της, το περιβάλλον της, οι υπηρεσίες που προσφέρει, η τεχνολογία της, παίζουν 

καθοριστικό ρόλο στα ζητήµατα της προσέλευσης του κοινού, το οποίο θεωρεί την επίσκεψη 

στο µουσείο ως µια µορφή εκδήλωσης της αγάπης του στο ιστορικό παρελθόν και ιδιαίτερα 

στο ιστορικό παρελθόν ενός τόπου. 

Εποµένως και τα τοπικά µουσεία θα πρέπει να δώσουν βαρύτητα στην ποιότητα των 

εγκαταστάσεων, µε τον εκσυγχρονισµό τους, αλλά και των υπηρεσιών που παρέχουν, κυρίως 

µε σωστά καταρτισµένο προσωπικό, ώστε να τα καταστήσουν  ελκυστικότερα στο κοινό.      

 

8.2. Επίλογος 

Το µουσείο, εκτός του ότι είναι ένας χώρος πολυδύναµος και πολυδιάστατος, εξαρτά απόλυτα 

την ύπαρξη και την αποτελεσµατικότητά του από την αµφίδροµη και διαλεκτική σχέση που 

γεννιέται ανάµεσα σε αυτό και τους επισκέπτες του, για τους οποίους και χάρη στους οποίους 

υπάρχει ως ζωντανός πολιτιστικός οργανισµός. 

Οι πολιτιστικοί οργανισµοί, ως οι κύριοι αντιπροσωπευτικοί φορείς πολιτισµικού και ιστορικού 

περιεχοµένου, καλούνται να πάρουν τη θέση τους στο σύγχρονο ψηφιακό τοπίο που τους θέλει να 

ανταγωνίζονται για τον ποιοτικό χρόνο των επισκεπτών τους. Ο ψηφιακός πολιτισµός εισάγει µια 

σειρά από προκλήσεις για το µουσείο, προκλήσεις που αυξάνουν ιλιγγιωδώς µε βάση το ρυθµό 

που επιβάλλουν οι τεχνολογικές εξελίξεις. Τα µουσεία αναγκάζονται σήµερα να ανταποκριθούν 

στη δυναµική που δηµιουργείται, προκειµένου να προσελκύσουν ένα ευρύτερο κοινό και, 

ταυτόχρονα, να προσφέρουν πολύπλευρες και ουσιαστικές εκπαιδευτικές εµπειρίες. Με όποιο 

φακό κι αν τα προσεγγίζουµε, είτε ως θύλακες φιλοξενίας θησαυρών είτε ως χώρους δηµιουργίας 

και έκφρασης, τα πολιτιστικά ιδρύµατα, ειδικότερα στην Ελλάδα, επιβάλλεται πλέον να 

ανατρέψουν την εικόνα που τα θέλει να τρέχουν πίσω από το τρένο της ψηφιακής τεχνολογίας. 

Στο συναρπαστικό αυτό σταυροδρόµι της ψηφιακής εποχής, µπορούν και πρέπει να συµµετέχουν 

ενεργά, στην έρευνα και στη δηµιουργία, να παρεµβαίνουν, να µεταλλάσσονται και, εντέλει, να 

διαµορφώνουν και να διευρύνουν τις µοναδικές δυνατότητες τις οποίες υπόσχεται η κοινωνία της 

πληροφορίας. [20]   
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Παράρτηµα 
ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

3 

 

1. Πόσο συχνά επισκέπτεστε µουσεία; 

Τουλάχιστον µία φορά το µήνα □  

Τουλάχιστον µία φορά το τρίµηνο □  

∆ύο – τρεις φορές το χρόνο □  

Μια φορά το χρόνο □  

Πιο σπάνια □  

Ποτέ □ 

 

2.  Πόση ώρα δαπανάτε περίπου σε κάθε επίσκεψή σας;  

Λιγότερο από µισή ώρα □ 

Λιγότερο από µία ώρα □ 

Λιγότερο από µιάµιση ώρα □ 

Λιγότερο από δύο ώρες □  

Περισσότερο από δύο ώρες □ 

 

3. Ποιο είδος µουσείων σας αρέσει περισσότερο;  

Αρχαιολογικά - Ιστορικά □  

Εθνολογικά – Λαογραφικά  □                                                                         

Τέχνης    □ 

Εικαστικά – Πινακοθήκες □  

Φυσικής ιστορίας  □ 

Επιστήµης – Τεχνολογίας □  

 

 

 

                                                           
3
 Η έρευνα γίνεται στα πλαίσια του µεταπτυχιακού προγράµµατος Εφαρµοσµένης Πληροφορικής του 

Πανεπιστηµίου Μακεδονίας σε συνεργασία µε το ΤΕΙ δυτικής Μακεδονίας. 
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4. Για ποιούς λόγους επισκέπτεστε ένα µουσείο; 

Για ψυχαγωγία □ 

Για πνευµατική καλλιέργεια και προβληµατισµό □  

Από αγάπη για το ιστορικό παρελθόν □ 

Για να έρθω σε επαφή µε την ιστορία ενός τόπου □ 

Για εκπαιδευτικούς λόγους □   

 

5. Για ποιους λόγους δεν επισκέπτεστε ένα µουσείο; 

Οικονοµικοί □ 

Έλλειψη χρόνου □ 

Προτιµώ άλλου είδους εκπαιδευτικές δραστηριότητες □ 

∆εν µε ικανοποιούν τα τοπικά µουσεία □ 

∆εν είναι στα άµεσα ενδιαφέροντά µου □ 

 

6. Γνωρίζατε για τα εκθέµατα του Βυζαντινού µουσείου Καστοριάς πριν το 

επισκεφτείτε; 

Καθόλου □  

Λίγα πράγµατα □  

Αρκετά □  

Πολλά □  

Πάρα πολλά □ 

 

7. Σας άρεσαν τα εκθέµατα του µουσείου; 

Πάρα πολύ □  

Πολύ □  

Αρκετά □  

Όχι πολύ □  

Καθόλου □ 
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8. Σας ικανοποιούν οι χώροι και το περιβάλλον του Μουσείου; 

Πάρα πολύ □  

Πολύ □  

Αρκετά □  

Όχι πολύ □  

Καθόλου □ 

 

 

9. Σας ικανοποιεί η γκαλερί του µουσείου; 

Πάρα πολύ □  

Πολύ □  

Αρκετά □  

Όχι πολύ □  

Καθόλου □ 

 

 

10.  Ποια τεχνολογικά µέσα που χρησιµοποιούνται σε µουσεία γνωρίζετε; 
(σηµειώστε Χ σε όσα από τα παρακάτω γνωρίζετε) 

Οθόνες προβολών  □ 

Οθόνες αφής    □            

Σταθµοί πληροφόρησης    □ 

Φορητοί ακουστικοί οδηγοί ξενάγησης      □ 

Φορητοί υπολογιστές ξενάγησης (pda)      □ 

∆ιαδραστικό τραπέζι      □ 

Ψηφιακά παιχνίδια     □ 

Εφαρµογές εικονικής πραγµατικότητας      □ 

Προσοµοιωτές      □ 
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11. Σας ικανοποιεί η τεχνολογία που χρησιµοποιεί το Βυζαντινό µουσείο 
Καστοριάς; 

Πάρα πολύ □  

Πολύ □  

Αρκετά □  

Όχι πολύ □  

Καθόλου □ 

 

12. Ποια από τα παρακάτω τεχνολογικά µέσα πιστεύετε ότι θα ήταν χρήσιµο 
να εφαρµοστούν στο Βυζαντινό Μουσείο Καστοριάς; 

Οθόνες προβολών  □ 

Οθόνες αφής    □            

Σταθµοί πληροφόρησης    □ 

Φορητοί ακουστικοί οδηγοί ξενάγησης      □ 

Φορητοί υπολογιστές ξενάγησης (pda)      □ 

∆ιαδραστικό τραπέζι      □ 

Ψηφιακά παιχνίδια     □ 

Εφαρµογές εικονικής πραγµατικότητας      □ 

Προσοµοιωτές      □ 

 

13. Σας ικανοποιούν οι ώρες λειτουργίας του µουσείου; 

Πάρα πολύ □  

Πολύ □  

Αρκετά □  

Όχι πολύ □  

Καθόλου □ 
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14. Βρήκατε εύκολα χώρο στάθµευσης για το αυτοκίνητο σας; 

Πάρα πολύ □  

Πολύ □  

Αρκετά □  

Όχι πολύ □  

Καθόλου □ 

 

15. Είστε ικανοποιηµένοι από την επικοινωνιακή πολιτική του µουσείου; 

Πάρα πολύ □  

Πολύ □  

Αρκετά □  

Όχι πολύ □  

Καθόλου □ 

 

16. Πως πληροφορείστε συνήθως για τις δραστηριότητες του µουσείου; 

Από το τοπικό ραδιόφωνο □ 

Από την τοπική τηλεόραση □ 

Από τις τοπικές εφηµερίδες □ 

Από το διαδίκτυο □ 

Από διαφηµιστικά φυλλάδια □ 

Μετά από επικοινωνία µε το µουσείο □ 

Από την αφίσα στην πρόσοψη του µουσείου □ 

Από φίλους και γνωστούς □ 

 

17. Θα σας ενδιέφερε να ενηµερώνεστε στην ηλεκτρονική σας διεύθυνση για 
τις εκδηλώσεις του Μουσείου; 

           ναι □                   όχι □ 
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18. Πιστεύετε ότι η επίσκεψη στο Μουσείο πλούτισε τις γνώσεις σας; 

Πάρα πολύ □  

Πολύ □  

Αρκετά □  

Όχι πολύ □  

Καθόλου □ 

 

19. Πώς αξιολογείτε την παρουσίαση και ανάδειξη των εκθεµάτων; 

Πάρα πολύ καλή □  

Πολύ καλή  □  

Αρκετά καλή □  

Όχι πολύ καλή □  

Καθόλου καλή □ 

 

20. Πώς αξιολογείτε τις πληροφορίες και επεξηγήσεις που παρέχονται κατά τη 
διάρκεια της επίσκεψης; 

Πάρα πολύ καλές □  

Πολύ καλές □  

Αρκετά καλές □  

Όχι πολύ καλές □  

Καθόλου καλές □ 
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ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
 

Φύλο:                 Άνδρας □             Γυναίκα □ 
Ηλικία: 10-18 �  18-24    �  24-35   � 

  35-45 �  45-55   �   55-65  �  

  65 +  � 

Εργάζεστε:  Ναι  �  Όχι  �  

Επίπεδο εκπαίδευσης:  Απόφοιτος δηµοτικού  □   Απόφοιτος γυµνασίου  □ 

                                              Απόφοιτος λυκείου  □   Απόφοιτος ανώτατης σχολής  □ 
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                  http://musee.louvre.fr/visite-louvre/index.html?defaultView=rdc.s46.p01&lang=ENG 

@      [53]  Μουσείο Ακρόπολης, Εποπτικό Υλικό 

                 http://www.theacropolismuseum.gr/el/content/epoptiko-yliko 

@      [54]  Μουσείο Ακρόπολης, Αρχαϊκά Χρώµατα 

                   http://www.theacropolismuseum.gr/el/content/arhaika-hromata-1 

@      [55]  Εικονικό παιχνίδι: Αθηνά, η Θεά της Ακρόπολης, από το Μουσείο Ακρόπολης 

                   http://www.acropolis-athena.gr 

@      [56]  Η ζωφόρος του Παρθενώνα, από το Μουσείο Ακρόπολης 

                   http://www.parthenonfrieze.gr. 

@      [57]  Τρισδιάστατες Προβολές, από το Μουσείο Ακρόπολης 

                   http://www.theacropolismuseum.gr/el/content/trisdiastates-provoles-0 

@      [58]  Εικονική περιήγηση στην Ακρόπολη 

                   http://anti-researcher.blogspot.gr/2012/07/acropolis-virtual-tour.html 

@      [59]  Σχεδιασµός εφαρµογών Εικονικής Πραγµατικότητας πολιτιστικού & εκπαιδευτικού 

                   χαρακτήρα στο Ίδρυµα Μείζονος Ελληνισµού, Μαρία Ρούσσου  

                   http://www.makebelieve.gr/mr/www/mroussou_projects_gr.pdf 

@      [60]  DVD Συνάντηση στην Αρχαία Αγορά, από το Ίδρυµα Μείζονος Ελληνισµού 

                   http://www.ime.gr/multimedia/dvdrom/agora/index.html# 

@      [61]  ∆ικτυακά παιχνίδια για παιδιά από το Ίδρυµα Μείζονος Ελληνισµού 

                   http://multimedia.fhw.gr/ 

@      [62]  Ηλεκτρονικοί Οδηγοί για τα Μουσεία της Ελλάδας, ηλεκτρονικά βιβλία 

                   http://1lyk-trikal.tri.sch.gr/index.php?option=com_content&view=article&id= 

                   251&Itemid=41 
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@      [63]  Κοινωφελές Ίδρυµα Ιωάννη Σ. Λάτση, ηλεκτρονικά βιβλία 

                    http://www.latsis-foundation.org/megazine/publish/ebook.php?book=4&preloader=1 


	1. ΕΞΩΦΥΛΛΟ
	2. ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ

